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Kokousaika 16.05.2022 16:00 - 16:41

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja
Nuorteva, Johanna
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Vanhanen, Reetta
Vierunen, Maarit
Muranen, Lauri (etänä) varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen

Muut

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

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

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

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Manninen, Rikhard vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
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Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Menna, Lauri (osittain etänä) johtava asiantuntija
Peltonen, Antti va. hallintojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

esteellinen § 378
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
365-385 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
365 §, 375 §

Antti Peltonen va. hallintojohtaja
366 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
367-374 §, 376-385 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
365-385 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022
Kaupunginhallitus

16.05.2022

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

§ Asia

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

366 Asia/2 V 1.6.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

367 Asia/3 V 1.6.2022, Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun 
toiminnan yhtiöittäminen

368 Asia/4 V 1.6.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

369 Asia/5 V 1.6.2022, Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 
12665)

370 Asia/6 V 1.6.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostaloton-
tille (Oulunkylä, tontti 28320/12)

371 Asia/7 V 1.6.2022, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saami-
seksi Helsingin katunimistöön

372 Asia/8 V 1.6.2022, Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta 
Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamises-
ta

373 Asia/9 V 1.6.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä 
Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

374 Asia/10 V 1.6.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapuli-
kaupungin liikuntapuistoon

375 Asia/11 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 
vuonna 2022

376 Asia/12 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan 
ottaminen

377 Asia/13 Kaupunginkanslian hallintojohtajan viran täyttömenettelyn aloittaminen

378 Asia/14 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

379 Asia/15 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuksesta

380 Asia/16 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi

381 Asia/17 Tilaelementeistä koostuvien tilapäisten tilojen vuokraaminen kasva-
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tuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön

382 Asia/18 Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseota koskeva jatkosopimus valtion 
ja kaupungin välisestä yhteistyöstä

383 Asia/19 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponsi HUSin kätilöi-
den työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toimenpi-
teiden seurannasta

384 Asia/20 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä 
talviuintipaikasta

385 Asia/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 365
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 Paavo 
Arhinmäen ja Anniina Iskaniuksen sekä varatarkastajiksi Johanna 
Nuortevan ja Marcus Rantalan.

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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§ 366
V 1.6.2022, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee ___________________ kaupunkiympäris-
tölautakunnan varajäseneksi (Otto Meren henkilökohtainen varajäsen) 
kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Otto Meren (Kok) 2.8.2021 § 232 kaupun-
kiympäristölautakunnan varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikau-
deksi. 

Laura Rissasen pyydettyä eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta, kaupunginvaltuusto valitsi Otto Meren 27.4.2022 jä-
seneksi kaupunkiympäristölautakuntaan kaupunginvaltuuston toimi-
kaudeksi. Tällöin hänen varajäsenen paikkansa jäi avoimeksi.

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 27.04.2022 § 97

HEL 2022-004295 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Laura Rissaselle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta

 valitsi Otto Meren kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi kau-
punginvaltuuston toimikaudeksi.  

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 261

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
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§ 367
V 1.6.2022, Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoi-
dun toiminnan yhtiöittäminen

HEL 2022-005718 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1_Dipe-yhtiö_perustamissopimus_luonnos
2 Liite2_Dipe-yhtiö_Apporttisopimus_luonnos
3 Liite3_Dipe-yhtiö_yhtiöjärjestys_luonnos
4 Liite4_Dipe-yhtiö_Omistajastrategia_luonnos
5 Perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelma, luonnos_päivitetty
6 Liite6_Digitaaliset peruspalvelut_Dipe-yhtiön palveluiden laajuus
7 Liite7_Dipe-yhtiö_Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
9 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto Dipe-in perustan in-house 

yhtiöittämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen 
perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välit-
tömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle 
osakeyhtiölle.

Esittelijän perustelut
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Taustaa

Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston organisaatioon kuuluu 
digitalisaatioyksikön digitaalinen perusta -tiimi. Digitaalinen perusta -
tiimissä on kuusi alatiimiä: tukipalvelut, tietoliikenne- ja kyberturvapal-
velut, palvelin-, konesali- ja kapasiteettipalvelut, elinkaaripalvelut, so-
velluspalvelut, asiakastarpeiden hallinta. Digitaaliseen perustaan orga-
nisatorisesti kuuluva sovelluspalvelut -tiimi ei kuitenkaan kuulu netto-
budjetoituun yksikköön eikä siten yhtiöitettävien toimintojen piiriin.   Di-
gitaalinen perusta aloitti kaupunkitasoisena toimintona 1.1.2021 osana 
kaupunginkanslian strategiaosastoa. Digitalisaatioon panostaminen on 
tukenut kaupungin toimintakulttuurin muutosta ja luonut pohjaa tarvitta-
valle toiminnan ja palveluiden kestävälle uudistamiselle. 

Kaupungin talousarviossa 2022 on linjattu, että Helsingin kaupungin si-
säisten digitaalisten peruspalveluiden tuottamista varten perustetaan in 
house -yhtiö, jonka olisi tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 
alusta. Yhtiön perustamista koskeva valmistelu on jatkumoa 2021 to-
teutetulle toimialojen ja keskushallinnon digitaalisten peruspalveluiden 
keskittämiselle.

Kansliapäällikkö on asettanut Digitaalisen perustan yhtiöittämisen työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on valmistella suunnitelma digitaalisia perus-
palveluita tuottavan yhtiön perustamiseksi, tehdä riittävät selvitykset yh-
tiön toiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi sekä varmistaa tar-
koituksenmukainen toiminnan organisointi. Työryhmä käynnisti toimin-
tansa 21.12.2021. Digitaalisen perustan yhtiöittämistä on selvitetty tii-
viissä yhteistyössä ja avoimesti henkilöstön kanssa. Yhtiö on kaupun-
gin määräysvallassa oleva sidosyksikköstatuksen omaava tytäryhtiö, 
jolta kaupunki voi ostaa palveluita ilman kilpailutusta. Yhtiö kuuluisi 
muihin kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ryhmään, eikä 
sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

Yhtiön liiketoiminta

Yhtiömuotoinen toiminta luo edellytykset laadukkaiden palveluiden tuot-
tamiselle kaupungin asiakastahoille kustannustehokkaasti. 

Yhtiöittämiselle on hyvät edellytykset:

1. Yhtiöitettävä kokonaisuus ja siirtyvät palvelut muodostavat jo nyt 
eheän kokonaisuuden, joka on ollut toiminnassa vuoden 2021 
alusta alkaen.

2. Nykyisen yksikön organisaatio mahdollistaa yhtiölle häiriöttömän 
palvelujen haltuunoton
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3. Yhtiön tarvitsemat lisäresurssit ja sen tarvitsemat sisäiset toi-
minnot (tukipalvelut) on tunnistettu

4. Merkittäviä vaikutuksia kuten roolien ja vastuiden muutoksia 
kaupungin muissa toiminnoissa ja tulevan yhtiön rajapinnoissa ei 
ole tunnistettu

5. Kaupungin tekemät sopimukset, jotka liittyvät digitaalisen perus-
tan palvelutuotantoon, ovat lähtökohtaisesti siirrettävissä yhtiöön 
sellaisenaan 

Yhtiöittämisessä perustetaan kaupungin sidosyksikkönä toimiva osa-
keyhtiö, jonne siirtyvään liiketoimintakokonaisuuteen kuuluu nykyisen 
kaupunginkanslian strategiaosastolla sijaitsevan nettobudjetoidun yksi-
kön koko nykyinen toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopimuksineen 
ja palveluineen pois lukien sovelluspalvelut, jotka jäävät kaupungin-
kanslian digitalisaatioyksikköön. Lisäksi kaupungin digitaalisen perus-
tan kehittämiseen liittyvän muutosohjelman projektit, omaisuuserät ja 
niihin liittyvät tietoliikennelaitteisiin ja verkkoon liittyvät vastuut siirre-
tään yhtiön vastuulle, sisältäen esimerkiksi verkon valvonta- ja hallinta-
laajennus ja oman runkoverkon rakentaminen. Yhtiöön siirretään henki-
löstön ja palvelusopimusten lisäksi nettobudjetoidun yksikön taseeseen 
1.1.2021 jälkeen ostetut omaisuuserät niiden siirtohetken poistamatto-
maan hankintamenoon.

Yhtiö on kaupungin strateginen kumppani, joka myy, tuottaa ja kehittää 
digitaalisia peruspalveluja, jotka ovat kriittisiä koko kaupungille, toimia-
loille, virastoille ja liikelaitoksille.

Yhtiö ja kaupunki tekevät käynnistysvaiheessa yhden kaupunkiyhteisen 
puitesopimuksen palveluista ja hinnoittelusta. Asiakaskohtaiset palvelu-
tasot ja volyymit kuvataan palvelusopimuksen liitteissä, joita tarkastel-
laan osana talouden ja toiminnan vuosikelloa. Yhtiön tulovirrat muodos-
tuvat aiheuttamisperusteisesti hinnoitelluista digitaalisista palveluista ja 
niihin liittyvistä lisäpalveluista sekä palveluiden kehittämiseen liittyvistä 
muutosohjelman kuluista.

Yhtiön tulee ottaa toiminnassaan huomioon sidosyksikköhankintoihin ja 
ulosmyyntiin liittyvät säännökset sekä rajoitteet. Yhtiön tulee varmistaa, 
että sen liikevaihdosta enintään 5 % ja enintään 500 000 euroa muo-
dostuu muilta tahoilta kuin kaupungilta tai kaupungin kokonaan omis-
tamilta muilta sidosyksiköiltä. Lisäksi yhtiön sallitun ulosmyyntiosuuden 
puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella markkinaehtoisesti.

Yhtiön toimintaa ohjataan seuraavilla linjauksilla:
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1. Yhtiö on Helsingin kaupungin omistama sidosyksikkö, joka pal-
velee Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvia tahoja.

2. Yhtiön tavoitteena on varmistaa tehokkaat jatkuvat digitaaliset 
peruspalvelut asiakkaille kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Yhtiön 
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

3. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen ja kysynnän 
kehityksen mukaan.

4. Yhtiö investoi maltillisesti omistajan linjausten mukaisesti, jatku-
van toiminnan edellytysten ylläpitämiseksi sekä kustannuste-
hokkaiden palveluiden kehittämiseksi.

5. Kaupunki ostaa yhtiön tuottamat palvelut yhtiöltä voimassa ole-
van palveluluettelon mukaisesti.

Luonnos yhtiön liiketoimintasuunnitelmasta on esityslistan liitteenä 5.

Yhtiön toiminnan laajuus, rooli ja asema

Toiminnan käynnistymisvaiheessa yhtiön palveluksessa on 140–150 
henkilöä, ja liikevaihto n. 55 milj. euroa.

Vaikka yhtiö ei toimi kilpailutilanteessa, on yhtiön onnistuttava kaikessa 
toiminnassaan yhtä hyvin kuin markkinatilanteessa. Yhtiön palveluiden 
ja hinnoittelun tulee olla läpinäkyviä ja vertailukelpoisia julkisen ja yksi-
tyisen puolen verrokkeihin.

Yhtiön onnistuminen perustuu:

 Parhaaseen mahdolliseen ymmärrykseen asiakastarpeista ja suju-
vaan yhteistyöhön osana kaupunkikonsernia

 Digitaalisiin peruspalveluihin fokusoituneen yhtiön toimintaan, joka 
mahdollistaa läpinäkyvän ja tarpeisiin vastaavan laadun ja hinnat 
asiakkaille 

 Vahvaan ICT-osaamiskeskittymään kaupunkikonsernin sisällä
 Vastuulliseen ja kilpailukykyiseen palveluorganisaatioon
 Vahvaan kykyyn koota osaamista, kumppaneita ja kyvykkyyksiä 

tuottamaan Helsingin kaupunkikonsernille sen tarvitsemia digitaali-
sia palveluita

 Liiketoimintamalli on asiakaslähtöinen, ja perustuu asiakkaan kans-
sa tunnistettuihin digitaalisiin peruspalvelutarpeisiin, joihin yhtiö 
tuottaa palvelut joko itse tai ostopalveluina. 

Luonnos yhtiön toiminnan laajuudesta, roolista ja asemasta osana liike-
toimintasuunnitelmaa on  liitteessä 5. 

Yhtiön palvelut ja palveluiden hinnoittelu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 9 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/3
16.05.2022

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

Yhtiö tuottaa seuraavia palveluja: 

 Tukipalvelut: 1. tason tuki (toimittajaläpilaskutuksena), lähitukipalve-
lu

 Elinkaaripalvelut (hankinta, tilaus, toimitus, poisto): laitteet, sovel-
lukset, puhelinpalvelut

 Tulostuspalvelut
 Tietoliikennepalvelut: runkoverkko (sis. palomuuripalvelut), lähiverk-

ko, liittymät, asiantuntijatyö
 Kapasiteetti- ja pilvipalvelut: asiantuntijapalvelu
 Pilvipalvelut: M365 hallinta, lisenssit, muut kollaboraatiotyökalut, pil-

ven hallintapalvelu, asiantuntijatyö
 Tietoturva- ja määräystenmukaisuuspalvelut: kyberturvapalvelu, 

AD-hallintapalvelu, asiantuntijatyö
 Asiantuntijapalvelut

Yhtiö hinnoittelee palvelut aiheuttamisperusteisesti sovittuihin suorite- 
ja kustannusajureihin pohjautuen. Hinnoittelumallit perustuvat yksikkö-
suoritteisiin kuten €/laite, €/h tai kiinteisiin kuukausi- tai muihin aikasi-
donnaisiin palveluveloituksiin.

Kaupunki ja yhtiö laativat palveluista palvelusopimuksen, joka määritte-
lee palvelujen sisällön ja hinnoittelun. Yhtiö tuottaa palveluita kaupun-
gin toimialojen, virastojen, liikelaitosten ja näin sovittaessa myös tytä-
ryhteisöjen kuvaamiin tarpeisiin oman palveluluettelonsa pohjalta.

Yhtiön asiakkaina ja palvelujen tilaajina ovat kaupungin eri hallintokun-
nat (toimialat / virastot / liikelaitokset) sekä myöhemmässä vaiheessa 
mahdollisesti muita kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä. Tilaaja vastaa 
omasta budjetistaan ja tilattujen palveluiden hyötyjen toteutumisen seu-
rannasta, ja määrittelee omat palvelutarpeensa, palvelujen sisällön, 
laajuuden ja tarvittavan palvelutason yhdessä tuottajan kanssa. Tilaaja 
tunnistaa muutostarpeet ja uudet palvelutarpeet, ja tuo ne yhteisesti 
käsiteltäväksi ja päätettäväksi yhtiön hallintomallin mukaiseen fooru-
miin, joka päätetään käynnistämisvaiheessa.

Yhtiö tuottaa asiakastarpeisiin vastaavat, sovitut ja palveluluettelossa 
kuvatut palvelut kustannustehokkaasti. Yhtiö hinnoittelee palvelut läpi-
näkyvästi ja sovittuun hinnoittelumalliin pohjautuen, ja raportoi palve-
luista ja kustannuksista tilaajille.

Yhtiö hankkii palvelujen tuottamisen edellyttämät palvelut noudattaen 
kaupungin sopimuskäytäntöjä, ja valvoo ulkoisten palveluntuottajien 
toimintaa.
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Luonnos yhtiön palveluista ja palveluiden hinnoittelusta on osana liike-
toimintasuunnitelmaa liitteessä 5.

Yhtiöittämiseen liittyvät henkilöstövaikutukset ja yhteistoiminta

Henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuk-
sen periaatetta noudattaen. Kaikki luovutushetkellä digitalisaatioyksi-
kön nettobudjetoituun digitaalinen perusta -tiimiin kuuluvat henkilöt, 
kaupunkiyhteiset sovelluspalvelut pois lukien, siirtyvät yhtiön palveluk-
seen ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin palvelussuhteista johtuvat oi-
keudet ja velvollisuudet siirtyvät kaupungilta yhtiölle. 

Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöt ovat vastuullisia työ-
nantajia, jotka toteuttavat hyvää johtamista sekä huolehtivat työelämän 
laadusta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Tytäryhteisöt kuuluvat työ-
nantajajärjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtoso-
pimusta. Yhtiön hallitus päättää yhtiön järjestäytymisestä.

Henkilöstön asemaa mahdollisessa liikkeenluovutuksessa sekä henki-
löstövaikutuksia on käsitelty yhteistoiminta- ja viestintäsuunnitelman 
mukaisesti yhteistoiminnassa ja lisäksi koko digitaalisen perustan hen-
kilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa. Ensimmäinen infotilaisuus henki-
löstölle pidettiin 4.11.2021. Asiaa ja sen vaiheita on tämän jälkeen käsi-
telty säännöllisesti henkilöstön kanssa useissa eri tilaisuuksissa. Näillä 
tilaisuuksilla on huolehdittu siitä, että henkilöstön kuuleminen varmiste-
taan ja että koko henkilöstölle tarjotaan ajantasaista tietoa hankkeen 
valmistelusta. Tilaisuuksissa on myös varattu henkilöstölle mahdolli-
suus esittää kysymyksiä ja kommentteja asian valmisteluun liittyen ja 
tällä tavoin on turvattu henkilöstön osallistumismahdollisuus.

Yhtiöittämistä on käsitelty kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti yhteistoiminnassa edustuksellisesti kaupungin henkilöstötoimi-
kunnassa 8.11.2021, henkilöstöpoliittisessa työryhmässä 27.1.2022, 
kanslian henkilöstötoimikunnassa 31.1.2022 ja henkilöstöpoliittisessa 
työryhmässä 24.2.2022. Tämän jälkeen henkilöstövaikutuksia koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut (siirtoneuvottelut) on pidetty 17.3., 24.3. ja 
28.4.2022. Siirtoneuvotteluissa on käsitelty luovutuksen kohteena oleva 
siirtyvä henkilöstö, luovutuksen ajankohta sekä luovutuksesta aiheutu-
vat henkilöstövaikutukset siltä osin kuin ne ovat luovuttajan tiedossa. 
Luovutuksensaajan ollessa perustettava uusi yhtiö osa henkilöstövaiku-
tuksista ratkeaa, kun yhtiön toimivaltaiset edustajat ovat tehneet asioita 
koskevat päätökset. Siirtoneuvotteluista on laadittu kaupungin käytän-
töjen mukaisesti siirtomuistio, johon on koottu henkilöstön näkökulmas-
ta keskeiset asiat. Varsinainen päätös yhtiöittämisestä käsitellään yh-
teistoiminnassa henkilöstöpoliittisessa työryhmässä ja kaupungin hen-
kilöstötoimikunnassa. Esityslista julkaistaan torstaina 12.5. ja kaupun-
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ginhallituksen käsittely on 16.5.2022. Kaupungin henkilöstötoimikunta 
on käsitellyt asiaa kokouksessaan 12.5.2022 ja sen lausunto on liittee-
nä 9.

Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä sekä muistiot siirtoneuvotteluista 
liitteinä 7‒8.

Yhtiön talous

Yhtiön taloussuunnitelma perustuu seuraaviin lähtöoletuksiin:

 Yhtiö veloittaa kaikki palveluihin liittyvät kulunsa aiheuttamisperus-
teisesti pohjautuen sovittuihin suorite- ja kustannusajureihin asiak-
kailtaan. Myös investointien poistot veloitetaan asiakkailta. 

 Yhtiöön siirtyvät digitaalisen perustan muutosohjelman kulut ja pois-
tot veloitetaan kaupunginkanslialta

 Yhtiön muu investointitaso on arvioitu vuoden 2022 tasoa vastaa-
vaksi.2022 on ensimmäinen vertailukelpoinen täysi toimintavuosi 
digitaalisen perustan keskitetyille hankinnoille. Yhtiö aktivoi tasee-
seen jatkossakin hankkimansa tietoliikennelaitteet ja tietokoneet.

 Yhtiöön siirtyvät a) Digitaalisen perustan nettobudjetoidun yksikön 
taseeseen 1.1.2021 jälkeen ostetut omaisuuserät, b) muutosohjel-
man omaisuus 1.1.2021 alkaen sekä c) omistettu vanhempi runko-
verkko (arvo noin 0,4 milj. euroa)

 Yhtiön sisäiset toiminnot on arvioitu laskelmaan – 1 milj. euroa/v – 
esim. HR, talous jne.

 Digitaalisen perustan taloussuunnitelmaan sisältyy vuosittainen pal-
veluiden  tuottavuusparannus (ks. alla)

Yhtiö rahoittaa investointinsa vaiheittaisella pääomituksella ja tulorahoi-
tuksella. Yhtiön toiminnassa taseeseen aktivoitavat investoinnit ovat 
kassavaikutteisia, ja niiden taloudellinen vaikutus jaksotetaan investoin-
tien käyttöiän mukaisesti tuloslaskelmaan poistoiksi ja sitä kautta asia-
kaslaskutukseen. Investointien poistoaika on keskimäärin noin viisi 
vuotta. Alkuvuosina vaiheittainen pääomitus on tarpeellinen investoin-
tien rahoittamiseksi, koska jaksotettujen poistojen yhteisvaikutus asia-
kaslaskutukseen on pienempi kuin investointien vaikutus yhtiön kas-
saan. Myöhempinä vuosina yhtiö rahoittaa investointinsa tulorahoituk-
sella, kun poistot ovat likimäärin investointien suuruiset. 

Yhtiön investoinnit    t. euroa
 Poistoaika 

(v)
2023 2024 2025-

Työasemat 4 6 265 6 300 6 300
Lähiverkon laitteet 6 2 400 2 400 2 400
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Muutosohjelma 5 1 515 1 300 1 300
Runkoverkko 30 2 300 500 500
ICT-palvelut 5 2 900 2 900 2 900
Yhteensä  15 380 13 400 13 400

Talouden avainlukuja yhtiön käynnistyessä 1.1.2023 (milj. euroa):

- liikevaihto 55,4
- toimintamenot 49,7
- - josta materiaalit ja palvelut 39,2
- liikevoitto 0,3
- taseen loppusumma 31,3

Yhtiön toiminnan edellytysten varmistamiseksi suunnitteluperiaatteena 
on ollut siirtää yhtiöön Digitaalisen perustan nettobudjetoidun yksikön 
taseeseen 1.1.2021 jälkeen ostetut omaisuuserät ja niihin liittyvät pois-
tot. Alkupääomitus asetettu siten, että kassassa on kunkin vuoden lo-
pussa vähintään 1 kuukauden kassavaikutteisia kuluja vastaava mää-
rä. Alkavan taseen käyttöomaisuus 18,3 milj. euroa, jolloin edellä mai-
nittuihin suunnitteluperiaatteisiin pohjautuen tarvittava pääomitus on 
24,3 milj. euroa. Pääomituksen tarve perustuu digitaalisen perustan in-
vestointisuunnitelmiin, jotka laskutetaan asiakkaalta osin jälkikäteisesti 
investointien poistojen perusteella. Vaikutus yhtiön kassavirtaan on 
vuosina 2023‒26 yhteensä noin 20 milj. euroa.  

Yhtiön perustamisen yhteydessä yhtiötä pääomitetaan yhtiön käynnis-
tämisvaiheen kustannusten vaatimalla määrällä 0,5 milj. euroa. Toimin-
tojen siirtämisen ja yhtiön varsinaisen toiminnan käynnistymisen yhtey-
dessä jälkeen yhtiötä pääomitetaan 23,8 milj. euroa yhtiön investointi-
suunnitelmaan pohjautuvan ja tarkemmin yhtiön perustaminen kappa-
leessa kuvatun vaiheistetun aikataulun mukaisesti.

Alkavan taseen käyttöomaisuus 

 Kattavuus Arvon perusta Milj. euroa
Työasemat* 2021-2022 kirjanpitoarvo 7,2
Lähiverkon lait-
teet*

2021-2022 kirjanpitoarvo 3,5

Omistettu vanha 
runkoverkko

2006 asiantuntija-arvio 0,4

Runkoverkkoin- 2022 kirjanpitoarvo 1,8
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vestoinnit
Muutosohjelman 
käyttöomaisuus

2021-2022 kirjanpitoarvo 2,8

ICT-palvelut* 2022 kirjanpitoarvo 2,6

  * Nykyisen nettobudjetoidun Digitaalisen perustan yksikön omaisuus 

  

Digitaalisen perustan muutosohjelman tuottavuustavoitteet (tilanne 05/2022)

Digitaalisen perustan toiminnoille on asetettu tavoitteellinen tuottavuu-
den lisäämisen tähtäävä toimenpideohjelma. Vuosi 2021 on vertailu-
vuosi toimintamenoista ja tuottavuustavoitteet yhteensä (milj. euroa) 
ovat seuraavat:

 Vertailu-
vuosi 2021

Säästö 
2022

Kumul. 
säästö 

2023

Kumul. 
säästö 

2024

Kumul. 
säästö 

2025
Yhteensä 17,8 2,1 3,8 5,4 6,6

Palveluiden hinnoittelun lähtökohtana on kattaa palveluiden tuottami-
sesta syntyvät kulut. Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana syn-
tyy toiminnan käynnistykseen liittyviä kuluja, jotka rasittavat toiminnan 
tulosta. Hinnoittelu on läpinäkyvää ja verrokkeihin verrattuna kilpailuky-
kyistä.

Luonnos yhtiön taloudesta ja pääomitusvaihtoehdoista on osana liike-
toimintasuunnitelmaa liitteessä 5.

Omistajastrategia ja toiminnan ohjaus

Laaditun omistajastrategialuonnoksen mukaan yhtiö kuuluu kaupungin 
muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin. Yhtiön tehtä-
vänä on varmistaa kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja/tai 
hankkimalla keskitetysti asiakkaidensa tarvitsemat kriittiset digitaaliset 
peruspalvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Yhtiö on keskei-
nen väline kaupungin kriittisten digitaalisten peruspalvelutarpeiden täyt-
tämisessä.

Yhtiö rahoittaa juoksevan toimintansa ensisijaisesti tulorahoituksella. 
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa, vaan 
mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja 
kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huo-
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mioon ottaen. Yhtiö mahdollistaa ja siirtää edelleen asiakkailleen digi-
taalisten peruspalvelujen keskittämisestä, harmonisoinnista ja standar-
disoinnista saatavia tuottavuus-, laatu- ja osaamishyötyjä.

Kustannustehokkuus on kaupungin tarpeiden tuntemuksen ja toimitus-
varmuuden ohella peruste kaupungin ostojen keskittämiseen yhtiölle.

Toiminnan taloudelliset ja muut tavoitteet vahvistetaan yhtiön strate-
giassa. Strategiasta johdetaan vastuualueittain kustannustavoitteet, 
laatutavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Johto laatii strategian mukai-
sesti vuosittain tulo- ja menobudjetin hallituksessa hyväksytettäväksi. 
Budjetissa kuvataan millä panostuksilla vuositavoitteet saavutetaan ja 
miten resurssit käytetään. Budjetti laaditaan vastuualueittain pääkus-
tannuspaikoittain.

Yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.

Luonnos omistajastrategiasta liitteenä 4.

Yhtiöittämisen toteutussuunnitelma ja aikataulu

Tavoite on, että uusi yhtiö käynnistää toimintansa 1.1.2023. ”Päivän 1” 
minimitavoitteet ovat seuraavat:

1. Yhtiö on perustettu ja on toimintakykyinen juridinen kokonai-
suus.

1. Yhtiöllä on hallinto ja toimiva johto
2. Yhtiöllä on organisaatio, jolle on määritelty vastuut ja toi-

menkuvat
3. Tarvittava alkurahoitus on järjestetty

2. Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle asetettavat tavoitteet, yh-
tiön toiminta-ajatuksen, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin, 
sekä tarvittavat toimintapolitiikat.

3. Toiminnan kannalta kriittiset sopimukset (asiakas-, palveluntuot-
taja- ja muut sopimukset) on otettu haltuun tai vanhojen tilalle on 
neuvoteltu uudet.

4. Siirtyvä henkilöstö on yhtiön palveluksessa, ja avainroolit on täy-
tetty 

5. Yhtiöllä on toimivat prosessit palkanmaksulle, henkilöstöhallin-
nolle, taloushallinnolle ja muille keskeisille toiminnoille. Yhtiöllä 
on hallussaan toiminnan edellyttämät henkilöstö-, palvelu-, ta-
lous- ja muut tiedot.

Yhtiössä käytetään niitä kaupungin tuottamia tukiprosesseja ja palvelu-
ja, joita keskitetty Digitaalinen perusta käyttää siltä osin kuin se on 
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mahdollista ja järkevää. Yhtiö toimii ainakin toiminnan alkuvaiheessa 
nykyisissä toimitiloissa. 

Luonnos yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelmasta ja aikataulusta osa-
na liiketoimintasuunnitelmaa, esityslistan liitteenä 5.

Yhtiön perustaminen

Valmistelutyössä on päädytty seuraaviin keskeisiin yhtiön perustamista 
koskeviin periaatteisiin ja etenemissuunnitelmaan:

 Helsinki perustaa yhtiön jo ennen varsinaisen toiminnan siirtämistä 
yhtiöön myöhemmin tapahtuvaa toiminnan siirron vastaanoton sekä 
sopimus- ja työnantajavelvoitteiden valmistelua varten,

 Yhtiön nimeksi on suunniteltu DigiHelsinki Oy tai esimerkiksi Hel-
singin Digipalvelut Oy riippuen rekisteriviranomaisen kannasta eri 
nimivaihtoehtojen erottumisen osalta,

 Yhtiön osakepääoma on 250 000 euroa, joka jakautuu 1000 osak-
keeseen,

 Helsinki merkitsee kaikki osakkeet 500 000 euron merkintähinnalla. 
Merkintähinnasta 250 000 euroa kirjataan yhtiön SVOP-rahastoon, 

 Helsinki omistaa yhtiön perustamishetkellä yhtiön koko osakekan-
nan (100 %), 

 Siirrettävä toiminta siirretään apporttiluovutuksena yhtiöön. Samas-
sa yhteydessä yhtiötä pääomitetaan tarkoituksenmukaisimmalla ta-
valla 23,8 milj. eurolla. Siirto toteutetaan 1.1.2023, 

 apporttina luovutettavaa omaisuutta vastaan kaupunki saa yhtiön 
osakkeita,

 siirtyviin toimintoihin liittyvä henkilöstö siirtyy yhtiöön liiketoiminta-
siirron yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen 
periaatteen mukaisesti,  

 apporttiluovutuksena tapahtuvan siirron arvonlisäverokohtelu var-
mistetaan Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. Siirron ar-
vonlisäverokohtelulla ei ole toiminnan yhtiöittämisen kannalta olen-
naista merkitystä, mutta asia on syytä varmistaa, koska se saattaa 
vaikuttaa yhtiön alkuvaiheen rahoitukseen.

 toiminnan siirtoon valmistautuminen (sopimukset, tietojärjestelmät 
ym.) syys-joulukuussa 2022,

 toiminnan siirtoon liittyvien yhtiöoikeudellisten päätösten tekeminen 
elo-joulukuussa 2022, operatiivinen toiminta yhtiössä alkaa 
1.1.2023.

Kokonaispääomitustarpeesta 24,3 M€ sijoitetaan yhtiöön omana pää-
omana seuraavasti:
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 Perustamisvaiheessa osakkeiden merkintähintana 0,5 milj. eu-
roa (osakepääoma 0,25 milj. euroa ja sijoitetun vapaan oman pää-
oman (SVOP) rahasto 0,25 milj. euroa)

 viimeistään 31.12.2022 12,5 milj. euroa (suora sijoitus SVOP-
rahastoon)

 viimeistään 31.12.2023 5 milj. euroa ja (suora sijoitus SVOP-
rahastoon)

 viimeistään 31.12.2024 6,3 milj. euroa (suora sijoitus SVOP-
rahastoon).

Perustamisvaiheen jälkeiset pääomituspäätökset tuodaan myöhemmin 
erikseen päätöksentekoon. Vuosina 2023‒2024 tehtävien pääomitus-
ten vaiheistusta ja keskinäistä suuruutta voidaan tarvittaessa muuttaa 
erillisten päätösten yhteydessä, mikäli pääomitukseen vaikuttavat olo-
suhteet muuttuvat merkittävästi perustamisvaiheessa ennakoiduista.

Luonnokset yhtiön perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä ovat 
esityslistan liitteinä 1‒3.

Yhtiöittämisen hankinta- ja valtiontukioikeudellinen tarkastelu

Yhtiö on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa 
laissa tarkoitettu hankintayksikkö eli se kilpailuttaa hankintansa hankin-
talakia noudattaen. Yhtiön tehtävänä on varmistaa kaupungin viran-
omaistoiminnan edellytyksiä tuottamalla ja hankkimalla keskitetysti 
kaupungin tarvitsemat kriittiset digitaaliset peruspalvelut. Yhtiö mahdol-
listaa osaltaan sen, että Helsinki on maailman parhaiten digitalisaatiota 
hyödyntävä kaupunki sekä tukee kaupungin tukipalveluiden tuottavuu-
den ja läpinäkyvyyden kehittämistä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on 
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kau-
punkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö ei 
toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Siten yhtiö tyydyttää hankintalain 
edellyttämällä tavalla sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
ole teollista tai kaupallista luonnetta. Lisäksi voidaan todeta, että yhtiö 
toimii kaupungin määräysvallan ja valvonnan alaisena. Kaupunki omis-
taa yhtiön osakekannan, nimittää yhtiön hallituksen jäsenet sekä ohjaa 
yhtiön toimintaa.

Yhtiö on hankintalain mukainen kaupungin sidosyksikkö. Näin ollen 
kaupungin ja yhtiön välisiin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Yh-
tiön ja kaupungin kokonaan omistamien muiden sidosyksiköiden väli-
siin hankintoihin ei myöskään sovelleta hankintalakia perustuen niiden 
väliseen sisarsidosyksikköasemaan. Yhtiö on kokonaan kaupungin 
määräysvallassa, koska kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 100 pro-
senttia sekä käyttää hankintalain edellyttämällä tavalla ratkaisevaa vai-
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kutusvaltaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin halli-
tuksen jäsenten nimeämisoikeuden, omistajaohjauksen ja konsernival-
vonnan keinoin. Yhtiön toiminnassa tulee kuitenkin varmistaa, että sen 
liikevaihdosta enintään 5 % ja enintään 500 000 euroa muodostuu 
muilta tahoilta kuin kaupungilta tai kaupungin kokonaan omistamilta 
muilta sidosyksiköiltä.  Toiminnan kohdistumisen prosenttiosuutta las-
kettaessa on otettava huomioon sopimuksen tekemistä edeltävien kol-
men vuoden keskimääräinen kokonaisliikevaihto. Käynnistysvaiheessa 
ei ole suunniteltu palveluiden ulosmyyntiä.

Lisäksi yhtiö toimii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen yhteishankintayk-
sikkönä, mikä kirjataan yhtiön toimialaksi sen yhtiöjärjestykseen. Yh-
teishankintayksikkönä yhtiö voi kilpailuttaa kaupungin ja sen tytäryhtei-
söjen käyttöön puitejärjestelyitä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä, joi-
den kautta kaupunki ja tytäryhteisöt voivat hankkia tavaroita tai palvelu-
ja.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Euroopan unionin valtiontukisääntöjä sovelletaan kuitenkin ainoastaan 
silloin, kun tuensaajana on yritys. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellises-
ta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista toimintaa har-
joittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa ta-
varoita tai palveluita tarjotaan markkinoilla. Valtiontukiarvioinnissa on 
siten selvitettävä, onko perustettava yhtiö valtiontukisääntelyn mukai-
nen yritys eli harjoittaako se taloudellista toimintaa. 

EU-tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan julkisen val-
lan käyttäminen ei ole taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa ei 
ole myöskään julkiseen vallankäyttöön erottamattomasti liittyvä toimin-
ta, joka itsenäisesti arvioiden voisi olla tyypiltään taloudellista. Erotta-
mattomuutta arvioidessa tulee selvittää, liittyykö toiminta luonteensa, 
siihen sovellettavien sääntöjen sekä tavoitteidensa perusteella julkisen 
vallan käyttöön vai ei. 

Yhtiön tehtävänä olisi omistajastrategialuonnoksen mukaan varmistaa 
kaupungin toiminnan edellytyksiä tuottamalla ja hankkimalla keskitetysti 
kaupungin toimialojen, keskushallinnon ja tarkastusviraston tarvitsemat 
kriittiset digitaaliset peruspalvelut. Yhtiön vastuulla olisi siten kaupungin 
viranomaistoimintaan ja julkisen vallan käyttöön läheisesti liittyviä toi-
mintoja, joita ei voi pitää luonteeltaan taloudellisina. Ilman kyseisiä pal-
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veluja kaupunki ei voisi hoitaa lakisääteisiä tai kunnan yleisen toimival-
lan puitteissa hoidettavaksi ottamiaan tehtäviään. Näin ollen kyse olisi 
julkisen vallankäyttöön erottamattomasti liittyvistä palveluista.

Lisäksi perustettava yhtiö kuuluisi omistajastrategialuonnoksen mukaan 
kaupungin muihin kuin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen 
ryhmään eikä yrityksen tarkoituksena ole tuottaa voittoa omistajalleen. 
Yhtiö tuottaisi palveluita kaupungille tai kaupunkikonserniin kuuluville 
tytäryhteisöille hankintalain sidosyksikköpoikkeusten perusteella. Täl-
löin yhtiö ei toimisi kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiö voisi toimia 
markkinoilla ainoastaan marginaalisesti, sidosyksikkösääntelyn ulos-
myyntirajoitusten puitteissa.

Edellä läpikäydyin perustein yhtiön perustamiseen ei liity valtiontukia 
koskevia esteitä, koska yhtiö ei tosiasiallisesti toimi kilpailluilla markki-
noilla, kun se tuottaa digitaalisia peruspalveluita viranomaistoimintaa 
varten. Yhtiön tulee kuitenkin ottaa toiminnassaan huomioon hankinta-
lain ulosmyyntiin liittyvät rajoitteet. Lisäksi yhtiön sallitun ulosmyyntio-
suuden puitteissa myymät palvelut tulee hinnoitella markkinaehtoisesti. 
Tämän tulee olla myös todennettavissa kyseistä toimintaa koskevan 
eriytetyn kirjapidon ja tuloslaskelmien perusteella.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille 
nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yh-
teydessä:

 kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhteistyössä stra-
tegiaosaston kanssa perustamaan osakeyhtiön kaupunginkanslian 
digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan jatkamista varten 
sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut 
tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään perustettavan yhtiön kaikkien osakkeiden merkitse-
misen kaupungin lukuun yhtiön perustamisen yhteydessä, ja kehot-
tamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksa-
maan osakkeiden merkintähinnan 0,5 milj. euroa talousarviotililtä 
8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi,

 hyväksymään digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja kos-
kevan liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirrot sekä niihin 
liittyvät osakemerkinnät liitteenä olevien asiakirjaluonnosten mukai-
sesti sekä kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalveluita kau-
pungin puolesta allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja muut mahdol-
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liset kyseiseen siirtoon liittyvät asiakirjat sekä tekemään niihin tarvit-
taessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan neu-
vottelupöytäkirjan ja siirtomuistion/siirtymäsopimuksen,

 vahvistamaan yhtiölle tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian liit-
teenä olevan luonnoksen mukaisesti sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa val-
mistelemaan tarvittaessa kaupunginkanslian digitaalisen perustan 
nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittämiseen liittyviä apporttiomai-
suuden siirtoja koskevat ylitysoikeuspäätökset. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee erikseen päättämään hallin-
tosäännössä määritellyn toimivallan perusteella yhtiön hallituksen jä-
senten valitsemisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite1_Dipe-yhtiö_perustamissopimus_luonnos
2 Liite2_Dipe-yhtiö_Apporttisopimus_luonnos
3 Liite3_Dipe-yhtiö_yhtiöjärjestys_luonnos
4 Liite4_Dipe-yhtiö_Omistajastrategia_luonnos
5 Perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelma, luonnos_päivitetty
6 Liite6_Digitaaliset peruspalvelut_Dipe-yhtiön palveluiden laajuus
7 Liite7_Dipe-yhtiö_Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
9 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto Dipe-in perustan in-house 

yhtiöittämisestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Valmistelutyöryhmä
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§ 368
V 1.6.2022, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: 

1. Prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilötyön ja 
työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään nykytasolla.
 
2. Lisätään uusi kohta: (21) Kilpailutuksen kriteereissä painotetaan laa-
dun lisäämistä palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa, digi-
taalisissa palveluissa, työkykyjohtamisen työkaluissa ja tiedolla johta-
misessa. Tämän lisäksi kilpailutuksessa tullaan korostamaan ennal-
taehkäisevien ja lakisääteisten palveluiden laatua ja toimintaa. Hyväksi 
koetuille Työterveys Helsingin käytänteille, kuten psykiatrisen sairaan-
hoitajan käytölle halutaan jatkoa.
 
3. Kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon en-
nen päätöksentekoa.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: 

Lisätään kohta: (22) Kaupunginhallitus toteaa, että julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankinta-
laki”) 80 §:n pakollisten poissulkemisperusteiden mukaan hankintayksi-
kön on päätöksellään poissuljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoa-
ja, joka on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu lainkohdassa lueteltuihin 
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rikoksiin, kuten veropetokseen. Lisäksi hankintalain 81 §:n harkinnan-
varaisten poissulkemisperusteiden perusteella hankintayksikkö voi pää-
töksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on laimin-
lyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa vero-
ja tai sosiaaliturvamaksuja. Hankintamenettelyssä huomioidaan hankin-
tamenettelyyn osallistuvien tarjoajien verovastuullisuus hankintalain 
puitteissa. Hankintayksikkö pyytää tiedoksi  valittavaksi tulevalta tarjoa-
jalta  selvityksen yrityksen verostrategiasta.

Lisätään kohta: (23) Kaupunginhallitus edellyttää, että kilpailutukseen 
osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään potilastietoja terveystie-
toon liittyvän lainsäädännön määräysten mukaisesti. Tietojen käsitte-
lyssä on noudattava EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia 
sekä yksityisyyden suojaa työelämässä.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Helsingin kaupungin omana toimin-
tana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen pii-
riin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henki-
löstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palveluk-
seen.
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Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin 
talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. 
Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestä-
mään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saata-
vuutta. 

Selvitykset

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet (kaupunginhalli-
tus 11.2.2008,170 §) edellyttävät, että ennen kaupunginvaltuuston pää-
töksentekoa kilpailutettavaksi aiotun yksikön osalta on selvitetty pää-
töksenteon kannalta oleellisia seikkoja. Näitä ovat alustava selvitys ky-
seisen toimialan markkinoiden toimivuudesta, arvio kilpailuttamisen 
kohteeksi joutuvan kaupungin yksikön kilpailukyvystä, arvio kilpailutta-
misen avulla saavutettavista hyödyistä ja kilpailuttamisen kustannuksis-
ta. 

Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen 
konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista se-
kä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa ar-
viota.

Selvitys työterveystoimialan markkinoiden toimivuudesta

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö ja sen 
soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että kaupunki työnantajana noudattaessaan työturvallisuus-
lakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työter-
veyspalvelun. Sairaanhoidon palveluiden sisällyttäminen työterveys-
toimintaan on työnantajalle vapaaehtoista. Sairaanhoidon palvelun to-
teuttaminen työnantajan toimesta on Suomessa tavanomaista, koska 
sen hyöty nähdään työkykyisyyden varmistamisessa sekä työkykyris-
kien hallinnassa. 

Vuonna 2019 työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä oli 1 
936 900 työntekijää ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon hy-
väksytyt kustannukset olivat 875 miljoonaa euroa. (Kelan työterveys-
huoltotilasto 2019 helda.helsinki.fi). Yksityisen sektorin lääkärikeskuk-
set ovat selvästi merkittävin työterveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2019 
ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,7 miljoonalle henkilölle eli 85 
%:lle työterveyshuollon piiriin kuuluvista. Terveyskeskukset tarjosivat 
palvelut 115 000 henkilölle. Työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä 
muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta pää-
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asialliset palvelut sai 154 000 henkilöä (Kelan työterveyshuoltotilasto 
2019 helda.helsinki.fi).

Viime vuosien työterveyden toimialan yrityskaupoissa on näkynyt se, 
että kunnat ovat myyneet omia työterveyshuoltoyhtiöitään yksityiselle 
sektorille. Ajureina on kuvattu olleen muun muassa vähäisyys työter-
veyspalveluiden osaamisessa tai palveluiden tuottaminen tehokkaasti 
sekä haasteet osaavan työvoiman saamisessa palveluiden tuottami-
seen.

Työterveys Helsingin palvelukuvaus

Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveys-
huollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 ty-
täryhteisöjen työntekijälle. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2021 oli 
19,0 miljoonaa euroa ja liikeylijäämä 2 prosenttia liikevaihdosta. Covid-
19 -pandemia lisäsi myyntiä 3,4 miljoonalla eurolla ja kustannuksia 3,7 
miljoonalla eurolla vuosien 2019-2020 välisenä aikana. Nousu johtui 
suurilta osin koronatesteistä. 

Työterveys Helsingin toimipiste on Helsingin Kalliossa, jossa sijaitsee 
myös laboratoriopalvelut ja ulkoistetut röntgenpalvelut. Palveluita tuote-
taan vain yhdessä toimipisteessä, mutta myös etäpalveluilla. Työter-
veys Helsinki tuottaa monipuolisesti eri työterveyshuollon palveluita ai-
na lakisääteisistä palveluista työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon 
tutkimuksineen.

Arvio Työterveys Helsingin kilpailukyvystä

Selvitystyössä Työterveys Helsingin kilpailukykyä arvioitiin vertaamalla 
nykyistä kustannus- ja asiointitasoa yksityisten työterveystoimijoiden 
indikatiivisiin eli suuntaa-antaviin palveluehdotuksiin. Suuntaa-antavaa 
vertailua suoritettiin yhteistyössä neljän suuren suomalaisen työter-
veyspalveluita tarjoavan lääkärikeskuksen kanssa, joilla olisi realistiset 
mahdollisuudet tuottaa Helsingin kaupungin työntekijöiden työterveys-
huolto. Yksityiset toimijat tuottivat alustavat palveluehdotukset heille 
annetuilla reunaehdoilla siitä, miten ne järjestäisivät työterveyshuollon 
palvelut Helsingin kaupungille. 

Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut 
pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sai-
raanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asia-
kaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tar-
joamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johta-
misen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.
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Yksityiset toimijat pystyvät parantamaan palveluiden saatavuutta tar-
joamalla enimmillään jopa kymmenien toimipaikkojen verkoston jo pää-
kaupunkiseudun alueella. Myös saavutettavuus on parempaa liittyen 
toimipisteiden tai erilaisten etäpalveluiden laajempiin aukioloaikoihin. 
Esimerkiksi puhelin- ja chatpalvelut ovat yksityisellä toimijalla avoinna 
vuorokauden ympäri kaikkina viikon päivinä, kun Työterveys Helsingin 
palvelu on auki arkipäivinä klo 7.30-16.00. Vaste-aika chat-palveluun 
Työterveys Helsingillä on 10-30 min ja yksityisillä palveluntuottajilla se-
kunteja tai minuutteja. 

Helsingin kaupungin työterveyskustannukset vuonna 2019 olivat 434 
euroa työntekijää kohden.  Kustannuksiltaan Työterveys Helsingin toi-
minta on noin 2 prosenttia alhaisempi kuin isojen, yli 1500 henkilöä 
työllistävien organisaatioiden työterveyshuollon keskimääräiset kustan-
nukset. Kustannustaso ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työter-
veyspalveluiden (KL1) osalta on lähes samalla tasolla. Erityisesti sai-
raanhoidollisten palveluiden (KL2) kustannukset ovat Työterveys Hel-
singin toteuttamana selkeästi alhaisemmat. Alhaisempaan kustannus-
tasoon liittyy Työterveys Helsingin sairaanhoidollisten palveluiden ra-
joittuneisuus saatavuudessa ja saavutettavuudessa.  

Yksityiset toimijat toteuttivat suuntaa antavat palveluehdotukset Helsin-
gin kaupungin talousarviossa määritellyn työterveyden kustannusten 
raameissa. Ehdotukset sisältävät pääsääntöisesti vastaavan tyyppiset 
ennaltaehkäisevät tai sairaanhoidolliset palvelut kuin mitä Työterveys 
Helsinki on toteuttanut. Osa Työterveys Helsingin muun toiminnan 
(KL0) nykyisistä palveluista on kuvattu yksityisten toimijoiden palveluis-
sa lisähinnoiteltaviksi palveluiksi. Lisähinnoiteltavia palveluja ovat muun 
muassa Työterveys Helsingin toteuttama esihenkilötyön ja työyhteisö-
työn konsultaatiopalvelu.

Ulkoistamiseen liittyvä riskit

Selvityksen perusteella Työterveys Helsingin vahvuuksina on Helsingin 
kaupungin henkilöstön ja työn hyvä tuntemus. Integroidun toimijan 
mahdollisuus vaikuttaa tai reagoida nopeasti organisaation toimintaan 
sisältäpäin on yleensä hyvä. Työterveys Helsingin palvelu on kuitenkin 
ollut hyvin haavoittuvaista työterveydenhuollon ammattihenkilöiden 
saatavuushaasteiden ja resurssitilanteen sekä toimintaympäristössä 
tapahtuneiden muutosten (koronaepidemia) takia.  

Nykyisessä toiminnassa sairaanhoidon rajallisuus on pitänyt yksikkö-
kustannuksia maltillisina. Se ei ole kuitenkaan tukenut työkykyjohtamis-
ta tai asiakaskokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Sairaanhoidon 
palvelun saatavuuden parantuessa saattaa ilmentyä hetkellistä patou-
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tunutta palvelukysyntää, johon tulee varautua hyvällä kumppaniyhteis-
työllä ja sen ohjaamisella.

Yksityisillä toimijoilla on kattava palvelukirjo, mutta mahdollisessa ul-
koistuksessa kaupungin nykyisen työterveyskustannusten mukaisesti 
voidaan nykyistä palvelusisältöä joutua karsimaan KL0 palveluissa 
(esihenkilötyön ja työyhteisöjen konsultaatiopalvelut). Näitä esihenkilöi-
den konsultaatiopalveluita toteutetaan yleensä HR-organisaatiossa työ-
terveystoiminnan sijaan.  

Ennen kilpailutusta arvioidaan mitä palveluita työterveyshuollossa to-
teutetaan. Toimintamallien ja kustannusten suhteen toimijan kanssa on 
määriteltävä tietty taso ja asetettava selkeät tavoitteet yhteistyölle. Kil-
pailutuksessa on myös varmistettava hyvä liikkeenluovutuksen integ-
raatio sekä toiminnan jatkuvuus.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen hyödyt

Alustava selvitys tukee päätösehdotusta laatukilpailutuksen järjestämi-
sestä, kun tavoitteena on parantaa sairaanhoidonpalveluiden saata-
vuutta, saavutettavuutta, palvelukokemusta sekä työkykyjohtamisen 
työkaluja. 

Parempi palvelujen saatavuus

Kilpailutuksessa saavutettavuudella tarkoitetaan palvelun sijaintia, pal-
velun aukiolo- ja asiointiaikaa sekä monipuolisia palvelukanavia. Kilpai-
lutuksen avulla halutaan parempaan palvelun saavutettavuutta kaikilla 
edellä mainituilla palvelun osa-alueilla. 

Parempi työnantajan tiedolla johtaminen ja työkykyriskien ennakointi

Yksityisten toimijoiden digitaaliset työkykyjohtamisen työkalut ja popu-
laation hallinta sekä näiden tuottama lisäarvo työkykyjohtamiseen ovat 
merkittävä tekijä. Työkykyriskien ennakointi vaatii kehittyneitä tieto- ja 
raportointijärjestelmiä, joiden avulla työkykyjohtamiseen saadaan vai-
kuttavuutta. Nämä palvelut ovat yksityisillä toimijoilla huomattavasti ke-
hittyneempiä kuin Työterveys Helsingillä tällä hetkellä.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen vaikutukset

Kaupungin ulkopuolisen yrityksen voittaessa tarjouskilpailun sovelle-
taan liikkeen luovutusta koskevaa säännöstöä. Tällöin kilpailun kohtee-
na olleen toiminnon henkilöstö siirtyy tarjouskilpailun voittaneen yrityk-
sen palvelukseen.  

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 109 
§:n mukaan terveyspalvelujen hankintailmoituksessa on kuvattava käy-
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tettävä hankintamenettely. Tässä hankinnassa erityispiirteenä on liik-
keen luovutus, jonka vuoksi hankinnassa on tarpeen jakaa tarjoajille 
myös salassapitositoumuksen piiriin kuuluvia tietoja (mm. siirtyvää 
henkilöstöä koskevien tietojen suojaaminen). Monet hankinnan ehdot 
on voitava kirjoittaa yhteistyössä tarjoajien kanssa. Lisäksi liiketoimin-
nan luovuttamiseen liittyvä kaupan kohteen tarkastaminen (due dili-
gence) kannattaa sisällyttää osaksi hankintapäätöksentekoa edeltävää 
hankintamenettelyä. Kilpailullista neuvottelumenettelyä mukaileva han-
kintamenettely mahdollistaa edellä sanottujen sisällyttämisen kuvatta-
vaan hankintamenettelyyn.  Valmisteluryhmä ottaa edellä sanotun 
huomioon kirjatessaan hankintailmoitukseen käytettävän menettelyta-
van tiedot.

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, yhteisön tai säätiön tai 
näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luo-
vutettava liike pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 
Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 
työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työ-
suhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle (työsopimuslaki 1 
luku 10 §; vastaavasti laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
25 §).  

Liikkeen luovutuksesta ja sen sisällöstä on otettava maininnat myös 
kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että liikkeen luovutusta koskeva sopimusluonnos tulee ottaa osak-
si tarjouspyyntöä. 

Henkilöstöön asemaan vaikuttavia toimenpiteitä valmistellaan yhdessä 
henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyssä ennen varsinaista pää-
töksentekoa.

Työterveyspalvelujen ulkoistamisen toimivalta ja aikataulu

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan kaupunginvaltuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti 
laajakantoisista kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. Päätös 
työterveyspalveluiden saattamisesta kilpailutuksen piiriin kuuluu näin 
ollen kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Kansliapäällikön päätöksellä 8.2.2022 (33 §) Helsingin kaupungin työ-
terveyshuollon laatukilpailutukseen asetettu ohjausryhmä on toimin-
nassa. Valmistelua johtaa henkilöstöjohtaja. Valmistelun etenemistä 
seurataan henkilöstön edustajien kanssa myös kaupungin yhteistoimin-
taelimissä. Muutosta seurataan ja käsitellään säännöllisesti myös Työ-
terveys Helsingin kanssa. 
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Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy työterveyspalveluiden saattamisen 
kilpailutuksen piiriin, edetään syksyn 2022 aikana hankinnan kilpailu-
tukseen. Tavoitteena on, että hankintapäätös ja -sopimus tehdään ke-
vään 2023 aikana, jolloin uuden toimijan kanssa toteuttava yhteistyö ja 
palvelujen siirto voisi toteutua aikaisintaan kesällä 2023.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Näin ollen 
hankintapäätöksen työterveyspalveluiden hankinnasta tekee kanslia-
päällikkö.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Liitteet

1 AHJO_liite työterveyden kilpailutusselvitys
2 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 25.4.2022 henkilötiedot 

poistettu
3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirjan liite 1, työterveyspalvelui-

den laatukilpailutus, lausunto kh henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 344

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.05.2022 Pöydälle

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

02.05.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi
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§ 369
V 1.6.2022, Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12665)

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 
32038 ja katualueen asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn ja 
2.3.2021 muutetun piirustuksen nro 12665 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 32057). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12665 kartta, päivätty 20.10.2020, muu-
tettu 2.3.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12665 selostus, päivätty 20.10.2020, 
muutettu 2.3.2021 ja päivitetty 17.2.2022

3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Päätöshistoria
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7016)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen hyväksyminen
KOy Konalankuja 1-3 
ym.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee teollisuus- ja varastora-
kennusten aluetta, joka sijaitsee Konalan keskiosassa, lähellä Konalan 
kaupallista keskittymää ja Ristikon kauppakeskusta. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa alueen muuttamisen toiminnoiltaan sekoittuneeksi asumi-
sen ja liiketilan alueeksi. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päi-
väkodin rakentamisen alueelle. Tavoitteena on kehittää alueesta viih-
tyisä, vehreä ja kaupunkimainen lähikeskusta-alue, jossa liiketilat, lähi-
palvelut ja asuminen liittyvät luontevasti toisiinsa. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty jalankulkijan mittakaavaan ja maantasokerrosten aktiivisuu-
teen. Uudet asuinkorttelit kivijalkaliiketiloineen edistävät Konalan kes-
kusta-alueen kehittämistä toiminnoiltaan monipuoliseksi kaupunginosa-
keskukseksi. 

Uutta asuntokerrosalaa on n. 40 000 k-m², liiketilakerrosalaa on
1 400 k-m² ja julkisia palveluita 2 000 k-m². Kaavaratkaisun mahdollis-
tama korttelitehokkuus AK-korttelialueella on noin e=1,6 ja AL-
korttelialueella noin e=1,7. Kaavaratkaisu mahdollistaa noin 1 000 uu-
den asukkaan muuttamisen alueelle.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7016), joka koskee Konalankujan ja Konalanpolun lisäksi myös Kona-
lantien keskiosaa. Konalantien muuttaminen nykyistä kaupunkimai-
semmaksi ja tiiviimmäksi katutilaksi nähdään tärkeäksi, koska se liittää 
alueen asumisen, toimitilat ja lähipalvelut toisiinsa. Konalantien kehit-
tämisessä on etusijalla jalankulkijoiden turvallisuus, järjestelyiden sel-
keys, katutilan viihtyisyys ja asioinnin helppous.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 31 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/5
16.05.2022

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

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty lähikeskusta-alueeksi 
C3 ja asuntovaltaiseksi alueeksi A2. Maanalaisen yleiskaavan 2021 
mukaan alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu 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

Alueella sijaitsee nykyisin kaksi teollisuuden tuotantorakennusta, kaksi 
toimistorakennusta ja yksi ammatillisten oppilaitosten rakennus. Ra-
kennukset on rakennettu 1970-luvulla. Olemassa olevat 2–3 -
kerroksiset rakennukset ovat suurikokoisia ja arkkitehtuuriltaan vaati-
mattomia. Rakennuksia lukuun ottamatta alue on lähes kokonaisuu-
dessaan asfalttipinnoitteinen pysäköintikenttineen ja kulkuväylineen. 

Alue rajautuu länsi- ja eteläsivustaltaan Hilapellon puistoon, joka on lä-
hialueen asukkaille tärkeä ulkoilualue. Hilapellon puiston eteläpuolelle 
sijoittuu 1960-luvulla väljästi rakennettu Riihipellontien asuinkerrosta-
loalue, jonka keskellä toimii Konalan ala-aste. Riihipellontien asuinker-
rostaloalueen rakentaminen on korkeudeltaan 3-4 -kerroksista. Hilapel-
lon puiston länsipuolella sijaitsee 1980-luvulla rakennettuja pienkerros- 
ja pientaloalueita. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962–2007) ja 
niissä alue on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi, teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Alueen rakennusoikeus on 
merkitty voimassa oleviin asemakaavoihin tehokkuusluvulla e= 1,0. 

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta on alustavasti arvioitu aiheutuvan kau-
pungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Katualueet 0,5 milj. euroa
Johtosiirrot 0,15 milj. euroa
Päiväkoti    9 milj. euroa
Yhteensä 10 milj. euroa
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Lisäksi asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditun liikennesuunnitel-
man toteuttamisesta aiheutuu kaava-alueen ulkopuolella kustannuksia 
Konalantien muutoksista. Näiden kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 
noin 1,8 milj. euroa, joista 1,5 milj. euroa aiheutuu katualueiden ja va-
laistuksen rakentamisesta. Tarvittavista johtosiirroista kaukolämpöput-
kien siirron kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa ja vesijohto-
jen siirron kustannuksiksi noin 60 000 euroa. 

Edellä esitettyjen kustannusten lisäksi tulee varautua sähkö- ja tietolii-
kennekaapelien siirroista aiheutuviin kustannuksiin. Päiväkodin osalta 
kustannukset täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä. 

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa ja tuottaa maanomistajalle 
merkittävää hyötyä. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien 
tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttösopimukset ja kiin-
teistökauppojen esisopimukset on kaupungin puolesta hyväksytty tont-
tipäällikön päätöksillä 5.11.2021 (§ 60-63) ja sopimukset on allekirjoitet-
tu. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.11.– 7.12.2020.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta, joista kaksi koski kaavamuu-
tokseen liittyvää liikennesuunnitelmaa, yksi lintujen huomioimista uudis-
rakennusten lasitusten suunnittelussa ja yhdessä pyydettiin välittämään 
tieto kaavamuutosta koskevista päätöksistä asianomaiselle. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

 Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuk-
siin. 

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen teknisluonteisia muutoksia, jotka on esi-
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tetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on 
myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat 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 12665 kartta, päivätty 20.10.2020, muu-
tettu 2.3.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12665 selostus, päivätty 20.10.2020, 
muutettu 2.3.2021 ja päivitetty 17.2.2022

3 Vuorovaikutusraportti 20.10.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Päätöshistoria
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7016)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 1-3 

(12665)
5 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan  esisopimus Konalankuja 2 

(12665)
6 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 4 (12665)
7 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus Konalankuja 5 (12665)
8 KOy Konalankuja 1-3n asemakaavan muutoshakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
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Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

KOy Konalankuja 1-3 
ym.

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kymp/Talouden tuki

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 97

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Hankenumero 5884_3, 5884_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2020 päivätyn ja 2.3.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12665 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 32. kaupunginosan (Konala) korttelia 32038 ja katualuetta 
(muodostuu uusi kortteli 32057).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 35 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/5
16.05.2022

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

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-
tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön 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.

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.06.2020 § 36

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12665 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12665
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 20/2020
Pohjakartta valmistunut: 11.6.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 17

HEL 2013-003894 T 10 03 03

Arkkitehti Minna Koskinen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Konalanpolku–Kånalastigen 

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Konalankujan ja alueen kokooja- ja pääkadun, 
Konalantien, mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 370
V 1.6.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille (Oulunkylä, tontti 28320/12)

HEL 2022-005287 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan 
muutokseen nro 12198 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 
vuokrausperiaatteet 31.12.2085 saakka 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 Asemakaavakartta nro 12198

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja 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

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on  29.1.2014 § 25 hyväksynyt asemakaavan 
muutoksen nro 12198, joka on tullut voimaan 14.3.2014. Asemakaa-
vamuutoksen mukaan tontti 28320/12 kuuluu asuinkerrostalojen (AK) 
korttelialueeseen. 

Tontin 28320/12 pinta-ala on noin 1 575 m² ja sen osoite on Suonot-
kontie 4. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus on 2 100 k-m². Tont-
ti on merkitty kiinteistörekisteriin 3.3.2022.  

Asemakaavan muutos nro 12198 mahdollistaa täydennysrakentamisen 
Asunto Oy Suonotkontie 4:n nykyiselle vuokra-alueelle. Vuokra-alueelle 
on asemakaavan muutoksessa osoitettu nykyisen neljäkerroksisen ker-
rostalon rakennusalan eteläpuolelle rakennusala viisikerroksiselle ker-
rostalolle, jonka pohjakerrokseen tulee rakentaa vähintään 70 k-m² lii-
ketilaa. Pysäköinti toteutetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavan ote on liitteenä 3.

Varauspäätös, suunnitelmat ja lyhytaikainen vuokraus

Kaupunginhallitus on 31.1.2022 § 87 varannut OP-Vuokratuotto -
erikoissijoitusrahastolle määräalan asuntotontista 28320/7 asuntohank-
keen suunnittelua varten 31.12.2023 saakka. Rakennusoikeus varattiin 
vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien vuokra-asuntojen suunnittelua 
varten. Tontti 28230/7 on sittemmin jaettu tonttijaolla nro 13808 ton-
teiksi 28230/12 ja 13.

Kaupungin ja Asunto Oy Suonotkontie 4:n välillä on voimassa oleva 
maanvuokrasopimus nro 7595, joka koskee asuntotonttia (AK) 
28320/7. Sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka. OP-Vuokratuotto -
erikoissijoitusrahasto omistaa vuokralaisena olevan asunto-
osakeyhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. 

Tonttia 28320/12 ei ole vuokrattu lyhytaikaisesti, vaan rakennuslupaa 
on haettu tonttiin kohdistuvan voimassaolevan asuntoalueen vuokraso-
pimuksen perusteella. 

Uudisrakentamisen mahdollistava rakennusala sijaitsee Asunto Oy 
Suonotkontie 4:n vuokra-alueella. Asunto Oy Suonotkontie 4:n pitkäai-
kaista maanvuokrasopimusta tullaan muuttamaan siten, että vuokraus 
kohdistuu jatkossa vain siihen osaan tontista 28320/7, jolla sijaitsee jo 
rakennettu kerrostalo ja sitä palvelevat parkkipaikat eli nykyiseen tontti-
jaon nro 13808 mukaiseen tonttiin 28230/13. Uudisrakentamisen mah-
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dollistava rakennusala on tonttijaon nro 13808 mukaisella tontilla 
28230/12.

Maaperä

Tontti 28320/12 on aiemmin ollut osa tonttia 28320/7. Tontti 28320/7 on 
ollut vuokrattuna 1.5.1961 lähtien. Maaperän tai pohjaveden pilaantu-
neisuutta ei ole tutkittu. Käytettävissä olevien tietojen perusteella voi-
daan todeta, että alueella ei ole aiemmin harjoitettu toimintaa, joka 
saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on otettu huomioon ulkopuolisen 
asiantuntijan arviolausunto, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja käyttötarkoitus sekä 
muut seikat pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitte-
luun. Arviolausunto on oheismateriaalissa. 

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2021 § 393 vahvistanut 28. kaupungino-
san (Oulunkylä) asuinkerrostalotonttien (AK) 28141/3, 4, 5, 6 ja 7 sekä 
asuinkerrostalotontin (AK) 28135/1 vuokrausperiaatteet pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen ja sääntelemät-
tömän asuntotuotannon osalta vähintään 45 euroa.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 28320/12 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 48 euroa (nykyarvo 
noin 1 000 euroa).

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ul-
kopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään sa-
maa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

Esitettävän vuokrausperusteen mukaan maanvuokran vaikutus asu-
miskustannuksiin on noin 4,00 euroa/kk/k-m². 

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopimus on voi-
massa 31.12.2085 saakka.

Toimivalta
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Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

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. 

Kaupunginhallitus on 2.5.2022 päättänyt yleisten periaatteiden voi-
maantulosta sekä periaatteita koskevista siirtymäajoista. Päätöksen 
mukaan asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuok-
rauksen yleiset periaatteet tulevat voimaan 1.7.2022 ja niitä sovelletaan 
sen jälkeen päätettävien maanvuokrasopimusten osalta ottaen huo-
mioon muun muassa seuraavat poikkeukset:

 Kaupunginhallitus päättää myöhemmin erikseen maanvuokran taso-
tarkistusmenettelyn käyttöönotosta ja siihen mahdollisesti liittyvistä 
siirtymäajoista. Ennen käyttöönottoa koskevaa päätöstä asuntotont-
tien maanvuokran määrittämisessä noudatettava tuottotavoite on 
kaupunginvaltuuston päätöksen 2.2.2022 (22 §) periaatteiden mu-
kaisesti 4 prosenttia.

 Niiden tonttien osalta, joille kaupunginvaltuusto on ennen yleisten 
maanvuokrausperiaatteiden käyttöönottoa vahvistanut vuokrauspe-
riaatteet tai joiden vuokrausperiaatteiden vahvistamista koskeva 
asia on saatettu päätöksentekoon kaupunkiympäristölautakuntaan 
ennen 1.7.2022, noudatetaan päätettyjä/päätöksentekoon tuotavia 
vuokrausperiaatteita kuitenkin niin, että vuokrausperiaatteet ovat 
voimassa enintään kolme (3) vuotta päätöksentekohetkestä lukien.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavakartta nro 12198

Oheismateriaali

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

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu
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§ 371
V 1.6.2022, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saa-
miseksi Helsingin katunimistöön

HEL 2021-012414 T 00 00 03

HEL 2021-011568

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloittees-
saan 3.11.2021 mm., että Helsinki tunnetaan luontonsa ja viihtyisyy-
tensä lisäksi merellisyydestään. Kaupunki kasvaa ja uusia asutuskes-
kuksia rakennetaan meren tuntumaan, kuten Sompasaareen ja Laaja-
saloon, joista molemmat sijaitsevat meren lähellä. Meri tunnetaan ka-
loistaan ja Helsingissä moni kalastaa. Merellisen sijaintinsa vuoksi Hel-
singissä on kalastettu jo satojen vuosien ajan. Helsingistä ei kuitenkaan 
löydy Kalastajankatua, vaikka monilla muilla rannikkokaupungeilla on 
oma Kalastajankatunsa. Kotimaisten kielten keskus sekä Kuntaliitto 
ovat antaneet suosituksen siitä miten uusia tien ja kadun nimiä pitäisi 
nimetä. Uuden kadun nimen suositellaan olevan osuva, kotoisa ja 
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helppo kirjoittaa. Siinä voidaan ottaa huomioon alueen ominaispiirre 
sekä historialliset seikat. Kadun nimen ei toivota olevan pitkä. Esitäm-
me, että Helsinkiin tulisi oma Kalastajankatu.

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakun-
nan lausunnot.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin ja niissä oleviin lukui-
siin esimerkkeihin viitaten, että Helsingissä on jo vanhastaan suosittu 
nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät merellisyydestä kumpuaviin teemoi-
hin.

Lisäksi Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankau-
punginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -
niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen ran-
tapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavas-
sa nro 11317. Myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla on 
joitakin kalastaja-alkuisia kaavanimiä. Uusia kaavanimiä suunniteltaes-
sa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja 
suunniteltu nimistö, koska pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen 
helpottamiseksi saman alkuisten tai saman tyyppisten kadunnimien tu-
lisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Mikäli Kalastajankatu 
joskus nimettäisiin Helsinkiin, tulisi sen sijaita Kalastajanpolun ja Kalas-
tajanrannan lähettyvillä. Alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kaa-
vahankkeita, mutta mikäli alueelle tullaan joskus kaavoittamaan uusia 
katuja, voidaan asiaan silloin tarvittaessa palata.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että se on käsitellyt Seida Sohrabin 
13.10.2021 yhdessä toisen valtuutetun kanssa tekemän saman sisäl-
töisen aloitteen 2.5.2022 (HEL 2021-011568). Tuolloin valmistelussa 
on jäänyt huomaamatta, että sama aloite on jätetty myöhemmin laa-
jemman allekirjoittajaryhmän toimesta, minkä vuoksi aloitevastaus esi-
tellään nyt uudestaan saman sisältöisenä, mutta niin, se esitellään 
kaupunginvaltuustolle.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden ku-
luessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

2 Nimistötoimikunnan lausunto
3 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 45 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/8
16.05.2022

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

§ 372
V 1.6.2022, Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta 
Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkami-
sesta

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki käynnistää välittömästi toimet suunnitelman laatimiseksi 
Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamises-
ta.        

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita. Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityksiä 
ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 11.3.2020 
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§ 89, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden 
poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. 
Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala käynnisti 
päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2022 myöntä-
nyt Helsingin kaupungille vesilain mukaisen luvan Vanhankaupungin-
kosken itähaaran uoman kunnostamiseen. Päätös on lainvoimainen ja 
itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt voidaan käynnistää. 

Kunnostuksen jälkeen seurataan toimenpiteiden vaikutuksia kalojen 
liikkumiseen, eläimiin, kasveihin, vedenlaatuun ja ympäristöön. Itähaa-
ran kunnostuksen vaikutusten seuraamisen yhteydessä ryhdytään val-
tuuston päätöksen mukaisesti selvittämään padon osittaisen tai koko-
naan purkamisen ympäristövaikutuksia. Samalla selvitetään voidaanko 
patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menete-
tään.

Aloitteessa esitettyjen toimien ja kaupunkiympäristölautakunnan ko-
kouksessaan 1.2.2022 lausuntoonsa tekemän lisäyksen sijasta tulee 
jatkaa käynnissä olevaa asian edistämistä kaupunginvaltuuston 
11.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti ja kunnostaa Vanhankau-
punginkosken itähaara, seurata kunnostuksen vaikutuksia ja laatia 
kaupunginvaltuuston 11.3.2020 päätöksessä mainitut lisäselvitykset.

Aikaisemmat valtuustoaloitteet

Vuonna 2014 valtuutettu Jukka Relanderin aloitteeseen vastaamisen 
osana kaupunki selvitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja 
padon käsittelyn erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan 
purkamista. Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridi-
sesti erittäin monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin pai-
navat perustelut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuu-
desta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee 
kattaa purkamisen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuuri-
historiallisiin arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
9.1.2017 § 27, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.
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Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa 
luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Vuonna 2018 valtuutettu Atte Harjanteen tekemässä aloitteessa esitet-
tiin, että kaupunki toteuttaa Vanhankaupunginkosken padon osittaisen 
tai kokonaisen purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioin-
nin tarvittavassa laajuudessa ja valmistelee suunnitelman padon pur-
kamisesta, mikäli se on arvion pohjalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen tehtä-
väalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen 
vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään, 
voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan 
aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaikutuksia seurataan. 
Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa 
itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mah-
dollisimman nopeasti.

Tämän hetkinen tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999, jolloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suoje-
lumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.
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Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti ja kunnostukseen on varauduttu inves-
tointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdollis-
tavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan, että asemakaavamuutos, jolla 
kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suojelumerkintä 
s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaavoituksellista 
mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmiselvästi maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja rakennushisto-
riallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi MRL 54 §:ssä 
säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 24.2 §:ssä 
säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua koskevan 
edistämisvelvoitteen vastainen.

Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
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tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Muutoksella tuskin saavutetaan riittävästi hyötyjä, jotta hank-
keen hyödyt yleiselle ja yksityiselle edulle olisivat vesiluvan intressiver-
tailussa suuremmat kuin haitat esimerkiksi suojelluille kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purkamis-
hankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myöntää 
vesilupaa. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että patoa ja sen ympäristöä 
koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen valossa patoa kos-
kevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten padon purkaminen ei 
ole rakennussuojelua koskevan oikeudellisen sääntelyn kannalta mah-
dollista.

Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myön-
teiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi mah-
dollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että luonnon 
ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. Padon pur-
kamista ja kosken ennallistamista pienemmillä kustannuksilla pystytään 
toteuttamaan kompromissiratkaisu, mikä tarkoittaa kosken itähaaran 
kunnostamista. Lisäksi tulee huomioida aikaisempien arviointien tulok-
set ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanta siihen, että padon purkami-
sen edellyttämä asemakaavan muutos olisi todennäköisesti MRL:n 
54§:n vastainen.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
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toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen 
pohjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi on-
gelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutin-
koskelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen ala-
juoksulle.

Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa 
luonnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskalte-
vuus olisi noin 5–6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Van-
taanjokeen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan 
ainoastaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena 
ratkaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan 
olisi kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunnitel-
tu kunnostus.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
kaupunkiympäristölautakunnan esittelijän esityksen mukainen. Vas-
taukseen ei sisälly kaupunkiympäristölautakunnan esitystä, jonka mu-
kaan kaupunki päättää ryhtyä tarvittaviin toimiin Vanhankaupunginkos-
ken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella taval-
la, koska aikaisempaan kaupunginvaltuuston päätöksen perustuvat 
toimet itähaaran kunnostamiseksi ja kunnostuksen vaikutusten seu-
raamiseksi ja selvittämiseksi ovat vielä käynnissä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 51 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/8
16.05.2022

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

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite
2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-

dellisista edellytyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 49

HEL 2021-011267 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisesta on tehty 
useita valtuustoaloitteita.  Aloitteiden johdosta on tehty useita selvityk-
siä ja hankittu asiantuntijalausuntoja. Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousues-
teiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman no-
peasti. Tämän päätöksen perusteella kaupunkiympäristön toimiala 
käynnisti päätöksenmukaisen suunnittelutyön huhtikuussa 2020.

Itähaaran kunnostusta koskevat suunnitelmat ja selvitykset valmistuivat 
vuonna 2021, ja vesilupahakemus on vireillä. Mikäli vesilupa myönne-
tään, itähaaran suunnitelman mukaiset kunnostustyöt käynnistetään 
heti tämän jälkeen.

Kunnostuksen jälkeen seurataan toimenpiteiden vaikutuksia kalojen 
liikkumiseen, eläimiin, kasveihin, vedenlaatuun ja ympäristöön. Itähaa-
ran kunnostuksen vaikutusten seuraamisen yhteydessä ryhdytään val-
tuuston päätöksen mukaisesti selvittämään padon osittaisen tai koko-
naan purkamisen ympäristövaikutuksia. Samalla selvitetään voidaanko 
patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menete-
tään.

Aloitteessa esitettyjen toimien sijasta tulee jatkaa asian edistämistä 
kaupunginvaltuuston 11.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti: kun-
nostaa Vanhankaupunginkosken itähaara, seurata kunnostuksen vai-
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kutuksia ja laatia kaupunginvaltuuston 11.3.2020 päätöksessä mainitut 
lisäselvitykset.

Aikaisemmat valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander teki vuonna 2014 valtuustoaloit-
teen koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
purkamista. Relanderin aloitteeseen vastaamisen osana kaupunki sel-
vitytti padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja padon käsittelyn 
erilaisia vaihtoehtoja, myös sen osittaista tai kokonaan purkamista. 
Selvitysten perusteella todettiin, että purkaminen on juridisesti erittäin 
monimutkaista, jos ei mahdotonta, ja se vaatii erittäin painavat peruste-
lut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuudesta ei kuiten-
kaan vielä tässä vaiheessa tehty. Tällaisen arvion tulee kattaa purka-
misen vaikutukset luonto-, virkistys-, matkailu- ja kulttuurihistoriallisiin 
arvoihin.

Selvitysten ja saatujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus päätti 
vuonna 2017, että kaupungin tulee valmistella esitys, jossa kalojen 
nousuedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon Nyky+ mukai-
sesti. Tässä vaihtoehdossa pato säilytetään ja kosken itähaara kunnos-
tetaan muun muassa loiventamalla kalojen nousureittiä, muokkaamalla 
pohjarakenteita ja rajoittamalla voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja 
ankeriaan vaellusaikoina. Tavoitteena on lisäksi saada erittäin uhana-
lainen vaellussiika nousemaan Vantaanjokeen.

Vuonna 2018 valmistui Nyky+ -vaihtoehdosta hankesuunnitelma, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä oli laatia esitys itähaaran uoman pituuskal-
tevuuden loiventamisesta ja kunnostustoimenpiteistä siten, että kalo-
jen, erityisesti siian ja myös muiden heikompien nousijoiden, nousu 
Vantaanjokeen helpottuu. Suunnitelmassa huomioitiin toteutukseen liit-
tyviä muita reunaehtoja ja kunnostuksen vaikutuksia muun muassa 
luontoon, kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Samana vuonna kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne teki valtuustoaloit-
teen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja 
suunnittelusta. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki toteuttaa Vanhan-
kaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yhteis-
kunnallisen kannattavuuden arvioinnin tarvittavassa laajuudessa ja 
valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on arvion poh-
jalta perusteltua. 

Valtuustoaloitteen vastauksen valmistelun yhteydessä kaupunki tilasi 
Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin, jonka pohjalta Kaupunginvaltuusto päätti 
11.3.2020, että padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristö-
vaikutukset selvitetään. Päätöksessä todetaan, että selvityksen tehtä-
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väalaa voidaan rajata laatimalla ensin arvio keinoista, joilla avaamisen 
vaikutuksia veden korkeuteen voidaan lieventää. Samalla selvitetään, 
voidaanko patoa avata ilman, että rakennetun ympäristön suojeluarvot 
menetetään. Näiden lisäselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan 
aikaan kuin itähaaraan toteutetun kunnostuksen vaikutuksia seurataan. 
Päätöksessä todetaan myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkaa 
itähaaran nousuesteiden poistamisen suunnittelua ja toteuttaa ne mah-
dollisimman nopeasti.

Tämän hetken tilanne

Vanhankaupunginkosken itähaaraa on edellisen kerran kunnostettu ka-
lojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 1999. Silloin purettiin vuonna 
1986 rakennettu tekninen kalatie ja itähaaraan rakennettiin luonnon-
mukainen koski. Toimenpiteiden ei ole koettu olevan riittävän tehokkai-
ta kalojen liikkumista ajatellen.

Vanhankaupunginkosken alueella on vuonna 1998 voimaan tullut ase-
makaava. Aluetta koskee useita erilaisia asemakaavoituksellisia suoje-
lumääräyksiä mukaan lukien nimenomaisesti patoa koskeva suojelu-
merkintä s-3. Kosken alue on merkitty sekä maakunta- että yleiskaa-
vaan suojelumerkinnöin. Vanhankaupunginkosken alue on merkitty 
Museoviraston laatimassa RKY 2009-inventoinnissa valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Länsihaaran voimalaitos lopetti toimintansa vuoden 2019 lopussa, mikä 
on lisännyt virtaamia itähaarassa.

Itähaaran suunnitelma

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmat on laadittu 
vaihtoehdon Nyky+ -mukaisesti, ja vesilupa on vireillä. Kunnostukseen 
on varauduttu investointiohjelmassa.

Laaditussa kunnostussuunnitelmassa itähaaraan louhitaan nykyistä 
huomattavasti loivempi nousureitti, joka sisältää asento- ja lepokuoppia 
kaloille. Kalojen nousuedellytysten parantamisen odotetaan mahdollis-
tavan myös erittäin uhanalaisen vaellussiian nousun Vantaanjokeen. 
Nousu-uoman pohjaan kiilataan luonnonkiviä ja kosken niskalle tulee 
kutusoraikko lohikaloille. Itähaaran virtaama lisääntyy huomattavasti 
nykyisestä. Keskimääräisten virtaamien perusteella pelkästään itähaa-
rasta tuleva virtaama nousee noin 80 päivästä noin 220 päivään vuo-
dessa. Tällä on merkittävä vaikutus kalojen hakeutumiselle itähaaraan 
länsihaaran sijaan.

Kunnostuksesta pyydettiin lausuntoa Natura-arvioinnista Uudenmaan 
ELY-keskukselta koskien Vanhankaupunginkosken itähaaran uoman 
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kunnostuksen vaikutuksia läheisiin Natura 2000 - alueisiin, jotka ovat 
Vantaanjoki ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi. Lausunnossaan 
1.10.2021 Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa, ettei hankkeella ole mer-
kittävästi haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet

Aloitteessa ehdotetut toimenpiteet, kuten padon purkaminen kokonaan 
tai osittain ja länsihaaran uuden nousu- ja laskeutumisuoman rakenta-
minen, vaatisivat muun muassa asemakaavamuutosta padon asema-
kaavallisen suojelun kumoamiseksi ja uutta vesilupaa. Pelkkä padon 
purkaminen tai se ja kalojen nousureitin rakentaminen padon tilalle 
edellyttäisivät mahdollisesti poikkeamista Natura 2000 -alueen ja eräi-
den EU-direktiivilajien suojelusta.

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä vuodelta 2016 todettaan, että Vanhankau-
punginkosken padon purkaminen kokonaan tai osittain ei ole realistinen 
vaihtoehto voimassa olevassa oikeustilassa. Hanke edellyttäisi vesilu-
paa, jossa on otettava huomioon muun ohella vesienhoitosuunnittelu ja 
kaavoitus sekä padon purkamisen vaikutukset alueen kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Muutoksella tuskin saavutetaan riittävästi hyötyjä, jotta hank-
keen hyödyt yleiselle ja yksityiselle edulle olisivat vesiluvan intressiver-
tailussa suuremmat kuin haitat esimerkiksi suojelluille kulttuuri- ja luon-
toarvoille. Oikeudellisen selvityksen mukaan vesioikeudellisen arvion 
perusteella ja käytettävissä olevien tietojen pohjalta padon purkamis-
hankkeelle ei voitaisi vesioikeudellisessa intressivertailussa myöntää 
vesilupaa. 

Selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä todetaan sivulla 25, että asemakaavamuu-
tos, jolla kumottaisiin Vanhankaupunginkosken patoa koskeva suoje-
lumerkintä s-3, tarkoittaisi asiallisesti padon purkamisen asemakaavoi-
tuksellista mahdollistumista. Patoon jo yksinään liittyessä lähes ilmisel-
västi maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) 54 §:ssä tarkoitettuja ra-
kennushistoriallisia erityisiä arvoja tällainen asemakaavamuutos olisi 
MRL 54 §:ssä säädetyn ehdottoman hävityskiellon sekä toisaalta MRL 
24.2 §:ssä säädetyn kuntaan kohdistuvan kulttuuriympäristön suojelua 
koskevan edistämisvelvoitteen vastainen.

Näin ollen selvityksen peurusteella voidaan todeta tiivistäen, että patoa 
ja sen ympäristöä koskevan oikeustilan ja asiassa esitetyn selvityksen 
valossa patoa koskevan s-3-suojelumerkinnän kumoaminen ja siten 
padon purkaminen ei ole rakennussuojelua koskevan oikeudellisen 
sääntelyn kannalta mahdollista.
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Luonnonsuojeluoikeuden näkökulmasta ei saada tukea pelkälle padon 
purkamiselle. Selvityksessä oikeudellisessa edellytyksistä todetaan, et-
tä padon rakentamisen jälkeen alueelle on vakiintunut uusi ja siihen 
sopeutuneiden lajien elinympäristölle sopiva tila. Kosken palauttaminen 
merkitsisi alueen luonnontilan palautumisen sijasta nykyisten suojelula-
jien tilan mahdollisesti merkittävää heikkenemistä, mikäli länsihaaran 
padon purkamisen ja kalojen nousureitin rakentamisen yhteydessä ei 
rakennettaisi pohjapatoa länsihaaran niskalle. Tämän pohjapadon tar-
koituksena on turvata se, ettei Vantaanjoen vedenpinta muuttuisi mer-
kittävästi kosken yläpuolella.

Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) laatiman, vuonna 2019 valmistu-
neen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen yhteiskunnallisen 
kannattavuuden arvioinnissa todetaan, että padon purkamisen myön-
teiset yhteiskunnalliset vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämi-
sen. Selvityksessä todetaan, että Vanhankaupunginkoskella olisi mah-
dollista yhdistää sekä historiallisen ympäristön vaaliminen että luonnon 
ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huomioiva vaihtoehto. Padon pur-
kamista ja kosken ennallistamista pienemmillä kustannuksilla pystytään 
toteuttamaan kompromissiratkaisu, mikä tarkoittaa kosken itähaaran 
kunnostamista. Lisäksi tulee huomioida aikaisempien arviointien tulok-
set ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanta siihen, että padon purkami-
sen edellyttämä asemakaavan muutos olisi todennäköisesti MRL:n 
54§:n vastainen.

FCG:n laatiman selvityksen suositus on, ettei padon purkamiseen ryh-
dytä, vaan jatketaan Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista 
vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukaisesti edeten kohti 
toteutussuunnittelua samalla ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaihee-
seen kuuluvat selvitystarpeet ja vaikutusten arvioinnit.

Helsingin kaupunkiympäristön tekemien ja teettämien tarkastelujen 
pohjalta voidaan todeta, että pelkkä padon purkaminen ei mahdollistaisi 
kalojen nousua, vaan länsihaaraan olisi rakennettava nousureitti, kuten 
Emma Karin valtuustoaloitteessa ehdotetaan.

Pelkkä padon purkaminen aiheuttaisi nousuesteen länsihaaraan ja Itä-
haaran kuivumisen, jolloin kala ei nousisi Vantaanjokeen. Mikäli pato 
purettaisiin, ei HSY:n varavedenottamo Viikissä olisi enää toimiva. Pa-
don purkaminen ja nousureitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman 
pohjapadon rakentamista länsihaaran niskalle, sillä muutoin Vantaan-
joen pinta laskisi lähes kymmenen kilometrin matkalta ja aiheuttaisi on-
gelmia muun muassa Vantaanjoen rantapenkereiden stabiliteetissa. 
Pinnankorkeuden laskun vaikutusalue ulottuisi pääuomassa Ruutin-
koskelle, Keravanjoessa Kirkonkylänkoskelle ja Longinojassa sen ala-
juoksulle.
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Länsihaara on padon yläpuolelta huomattavasti syvempi kuin itähaara, 
joten uomaa pitäisi täyttää uuden pohjapadon alapuolelta ja nousu-
uomaa tulisi myös louhia nykyisen padon kohdalta. Länsihaarassa 
luonnonmukaisin ratkaisuin toteutettavan nousu-uoman pituuskalte-
vuus olisi noin 5-6 %, joka ei mahdollistaisi vaellussiian nousua Van-
taanjokeen. Loivempi nousureitti on mahdollista toteuttaa länsihaaraan 
ainoastaan teknisenä pystyrakokalatienä, jota ei pidetä nykyaikaisena 
ratkaisuna. Padon purkaminen ja kalatien toteuttaminen länsihaaraan 
olisi kustannuksiltaan merkittävästi kalliimpaa kuin itähaaran suunnitel-
tu kunnostus.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Vanhan-
kaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.
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Käsittely

01.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Anni Sinnemäki: 
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin Vanhan-
kaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu. Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain.

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana.

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat.

Kannattaja: Sami Kuusela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että kaupunginhallitus päättää kaupungin ryhtyvän tarvittaviin toimiin 
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Vanhankaupunginkosken padon purkamiseksi mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla.  

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että padon purkamisesta teh-
dään tarvittavat selvitykset ja kokonaissuunnitelma, jonka avulla padon 
purku voidaan toteuttaa hallitusti huomioiden tekniset, juridiset ja talou-
delliset reunaehdot sekä vaikutukset Vantaanjoen vesiekosysteemiin, 
luontoarvoihin, veden pintaan ja vesitasapainoon ja arvokkaan alueen 
kulttuuriympäristöön ja sen historiallisiin arvoihin. Vaikutukset eri kala-
kantoihin arvioidaan huolella. Padon purun vaikutukset myös joen itä-
haaraan tulee arvioida ja ratkaista siinä vaiheessa tarvitaanko sen suh-
teen toimenpiteitä. Suunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota alu-
een kulttuuriympäristön ja sen historiallisen infrastruktuurin arvojen säi-
lyttämiseen ja alueen virkistyskäytön lisääntymiseen.

Suunnitelmassa arvioidaan padon purkamisen ja siihen liittyvien toi-
mien kustannukset ja hyödyt. Suunnitelmassa tulee myös ratkaista va-
ravedenoton kysymys tilanteessa, jossa pato on purettu.  Suunnitel-
massa tulee lisäksi arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä 
purkamaan pato kokonaan vai osittain. 

Lautakunta asettaa tavoitteeksi, että eri asiakokonaisuuksia koskevat 
perusselvitykset laaditaan siten, että helmikuussa 2023 on olemassa 
kokonaiskuva asian keskeisistä osa-alueista ja ratkaisuehdotukset ja 
aikataulu jatkosuunnittelulle ja asian etenemiselle. Tämä selvitysten 
kokonaisuus toimii myös kaavatyön pohjana. 

Lautakunta toteaa, että tässä esitetty linjaus on toisenlainen kuin poh-
jaesitys ja sen perustelut. Tästä johtuen lautakunta ehdottaa, että asian 
perusteluita tarkastellaan sopivalla tavalla kaupunginhallitusvaiheessa. 
Lautakunta pyytää lisäksi, että kaupunginhallitus varmistaa selvitystyö-
hön tarvittavat määrärahat. 

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Olli-Pekka Koljonen, Sami 
Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Katri 
Penttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Si-
vonen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 12-1. 

25.01.2022 Pöydälle
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11.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jaakko Heinonen, projektinjohtaja: 31027839

jaakko.heinonen(a)hel.fi
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§ 373
V 1.6.2022, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä 
Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät, että Hel-
singin eri kaupunginosiin nimettäisiin katuja Mannerheim-ristin saanei-
den, Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritarien muistoksi. 
Mannerheim-risti on kunniamerkki, joka saatettiin antaa sotilasarvosta 
riippumatta sodan aikana osoitetun erikoisen urheuden, taistellen saa-
vutettujen tärkeiden tulosten tai ansiokkaasti johdettujen sotatoimien 
palkinnoksi. Kaksiluokkainen Mannerheim-risti perustettiin vuonna 
1940 Talvisodan jo päätyttyä Vapaudenristin ritarikuntaan. Kunniamer-
kin saajasta käytetään nimitystä Mannerheim-ristin ritari. Mannerheim-
risti on sen harvinaisuuden ja sen vaatimien erityisansioiden vuoksi 
Suomen arvostetuin kunniamerkki. Helsingissä on syntynyt 12 Man-
nerheim-ristin ritaria. 

Aloitteesta on saatu nimistötoimikunnan ja kaupunkiympäristölautakun-
nan lausunnot.
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Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että vastaavia 
aloitteita on aiemmin tehty kaksi ja että nimistötoimikunnan tavoitteena 
on jo pitkään ollut Mannerheim-ristin ritareiden muistaminen jossakin 
sopivassa nimeämistilanteessa. Kaupungin nimistöstä kuitenkin vain 
noin kahdeksan prosenttia on sellaisia, joissa kunnioitetaan yhden 
henkilön muistoa. Näin ollen kaikkien 12 ritarin muistaminen samanar-
voisesti eri kaupunginosissa ei ole osoittautunut mahdolliseksi. Sen si-
jaan kaavanimeä kevyemmin toteuttavissa oleva muistolaatta pitkäai-
kaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä tai muistopuu tai vaikkapa 
muistopenkki lähistöllä voisivat olla sopiva tapa kunnioittaa Manner-
heim-ristin ritareiden muistoa ja tuoda sitä nykykaupunkilaisten tietoi-
suuteen ja osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa.

Lisäksi nimistötoimikunta on asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- 
ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa 
voitaisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-
ristin ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon 
ja Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. 
Yhteistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsitte-
lyyn kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoitus-
palveluun.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsin-
gissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 345

HEL 2021-011576 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.05.2022 Pöydälle

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

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 99

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Hankenumero 5264_210

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asiassa kuultu nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamas-
saan lausunnossa 8.12.2021, että nimistönsuunnittelu on osa kaupun-
kisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu 
kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vank-
ka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun 
alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmä-
nimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä. Helsin-
gin nimistö on vakiintunut pitkän ajan kuluessa, ja uusia paikkoja tulee 
nimettäväksi vuosittain rajallinen määrä. Helsingin kaikista kaavanimis-
tä noin kahdeksan prosenttia on jonkin henkilön muistoksi annettuja 
niin sanottuja muistonimiä.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että yksittäisten Helsingissä syn-
tyneiden Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavien muistoni-
mien sijasta nimistötoimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalve-
lun ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämäs-
sä kohdetta, jossa voitaisiin paikan virallisen nimeämisen kautta muis-
taa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin ritareita. 
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Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja Laakson 
kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Nimeämisesi-
tys on tarkoitus tuoda nimistötoimikunnan käsittelyyn kevään 2022 ai-
kana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalveluun, jossa pai-
kan nimeämisen valmistelu jatkuu.

Aikaisemmat valtuusto- ja muut aloitteet

Mannerheim-ristin ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä 
on ehdotettu jo aiemmin; viimeksi 4.6.2014 valtuutettu Risto Rautavan 
ym. tekemässä valtuustoaloitteessa, ja sitä ennen Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n tekemässä aloitteessa syksyllä 2007. Sijainniltaan, 
merkitykseltään ja kaupunkikuvalliselta toteutukseltaan arvokasta, ai-
emmin nimeämätöntä paikkaa ei ole toistaiseksi tullut nimettäväksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 08.12.2021 § 93

HEL 2021-011576 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan 
lausunnon: 

Nimistötoimikunta keskusteli Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta, 
joka koskee katujen nimeämistä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-
ristin ritareiden mukaan. Kiitämme aloitteesta ja mielenkiinnosta Hel-
singin nimistöä kohtaan.

Mannerheim-ristin ritareiden muiston kunnioittaminen Helsingin nimis-
tössä on nimistötoimikunnalle tuttu toive ja haaste. Mannerheim-ristin 
ritareiden muistamista kaupungin kaavanimistössä on toivottu jo aiem-
min; viimeksi vuonna 2014 valtuutettu Risto Rautavan ym. tekemässä 
valtuustoaloitteessa ja sitä ennen vuonna 2007 Helsingfors svenska 
krigsveteraner rf:n aloitteessa. Nimistötoimikunta on antanut näistä 
aloitteista lausuntonsa 10.9.2014 (§ 67) ja 17.10.2007 (§ 92). Toistai-
seksi Mannerheim-ristin ritareiden muistoa kunnioittavaa ja arvokkuu-
deltaan sopivaa, aiemmin nimeämätöntä paikkaa ei ole tullut nimettä-
väksi, mutta toive ja pyrkimys tavoitteen saavuttamiseksi on ollut kai-
ken aikaa tiedossamme.
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Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimet suunnitel-
laan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, 
ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että 
annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäris-
töön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saate-
taan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan 
tietyn aihealueen piiristä. Helsingin nimistö on vakiintunut pitkän ajan 
kuluessa, ja uusia paikkoja tulee nimettäväksi vuosittain rajallinen mää-
rä. Helsingin kaikista kaavanimistä noin kahdeksan prosenttia on jonkin 
henkilön muistoksi annettuja niin sanottuja muistonimiä.

Suomen pääkaupungissa ei ole mahdollista huomioida kaavanimistön 
keinoin kaikkia siellä eri aikoina ja monin eri tavoin ansioituneita ihmi-
siä. Emme pidä mahdollisena, että kutakin Helsingissä syntynyttä 
Mannerheim-ristin ritaria kunnioitettaisiin yksittäisellä asemakaavaan 
merkityllä muistonimellä – etenkään niin, että nämä eri puolilla kaupun-
kia sijaitsevat ennestään nimeämättömät paikat tulisivat nimettäväksi 
yhtä aikaa ja olisivat sijainniltaan, merkitykseltään ja kaupunkikuvalli-
selta toteutukseltaan yhtä arvokkaita. Kaavanimeä kevyemmin toteut-
tavissa oleva muistopenkki, muistopuu tai vaikkapa muistolaatta pitkä-
aikaisen asuintalon tai syntymäkodin seinässä voisi tuoda Manner-
heim-ristin ritareiden muistoa nykykaupunkilaisten tietoisuuteen ja 
osaksi elävää helsinkiläistä kaupunkikuvaa. 

Yksittäisten henkilöiden muistoa kantavien kaavanimien sijasta nimistö-
toimikunta on yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelupalvelun kanssa selvittämässä paikkaa, jossa voi-
taisiin muistaa yhteisesti kaikkia helsinkiläissyntyisiä Mannerheim-ristin 
ritareita. Alustavasti sijaintia on harkittu Meilahden, Ruskeasuon ja 
Laakson kaupunginosien alueelta Mannerheimintien ympäristöstä. Yh-
teistyössä valmisteltava esitys tuodaan nimistötoimikunnan käsittelyyn 
kevään 2022 aikana, minkä jälkeen asia etenee asemakaavoituspalve-
luun.

10.11.2021 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 374
V 1.6.2022, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapu-
likaupungin liikuntapuistoon

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Teija Makkonen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Tapulikaupungin liikuntapuistoon rakennetaan kaupungin lii-
kuntapalvelujen hallinnoima kiinteä ja lämmin jalkapallohalli.

Kaupunginhallitus ei kannata aloitteessa ehdotetun jalkapallohallin ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Kiinteät jalkapallohallit 
ovat haasteellisia ennen kaikkea lämpimän vuodenajan käytön osalta 
sekä niiden korkeiden investointi- ja käyttökustannusten takia.

Kaupungilla on kaksi omaa kiinteää jalkapallohallia, Myllypurossa sijait-
seva Pallomylly ja Talin jalkapallohalli. Näiden suosituin käyttöaika on 
lokakuusta maaliskuun loppuun. Kesäkaudella jalkapalloilijat mieluum-
min pelaavat ulkona ja kiinteät hallit ovat varsin vähäisellä käytöllä. 
Ympärivuotisen käytön puute korostaa kiinteän jalkapallohallin korkeita 
investointikustannuksia, jotka ovat liikuntapalvelujen arvion mukaan 
noin 15─20 miljoonaa euroa.
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Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on liian 
pieni (4 660 m²) kiinteää jalkapallohallia varten. Pallomyllyn koko on 
noin 10 000 m² ja Talin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ai-
noa kaavoituksen puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijait-
see Vuosaaren liikuntapuistossa.

Korkeiden investointikustannusten ja vähäisen kesäkäytön vuoksi kiin-
teitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina juurikaan rakennettu. Niiden 
sijaan on rakennettu Best Hall -tyyppisiä kevytrakenteisempia halleja 
tai ylipainehalleja, joille on tehty aiempaa tukevammat perustukset. Täl-
laisten hallien investointikustannukset ovat kiinteitä halleja huomatta-
vasti matalammat, noin 3─5 miljoonaa euroa. 

Helsingissä on tällä hetkellä kymmenen jalkapalloseurojen hallinnoi-
maa ylipainehallia, joista suurin osa lasketaan alas kesän ajaksi. Uusia 
on suunnitteilla ainakin Lauttasaareen, Kumpulanlaaksoon, Vuosaa-
reen ja Laajasaloon. Kaupungilla ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa runsaan 
energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi.

Jalkapallon kesäkauden harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat Helsingissä 
hyvällä tasolla, mutta talviolosuhteiden parantamiseen on selkeä tarve. 
Leutoina talvina kiinteiden ja ylipainehallien ohella pelataan lämmitetyil-
lä ulkotekonurmikentillä, joita on tällä hetkellä yhdeksän. Näistä kolme 
on kaupungin ja kuusi jalkapalloseurojen. Lämmitettävien tekonurmien 
määrää olisi tarpeen lisätä joko kaupungin omina kenttinä tai yhteis-
työssä seurojen kanssa. 

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen. 
Lautakunta on äänin 8−4 puoltanut ajatusta, että Tapulikaupungin lii-
kuntapuistoon voisi selvittää Best Hall -hallin rakentamista yhdessä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Tähän ei kuitenkaan ole tällä 
hetkellä varattu määrärahaa eikä hanke ole liikuntapaikkarakentamisen 
investointiohjelmassa. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei 
sillä ole asiaan lausuttavaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 353

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.05.2022 Pöydälle

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

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 33

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.
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Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
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paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat. 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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

Vastaehdotus 1:
Teija Makkonen: Kappale 9)
Poistetaan:
Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
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Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo- 
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikaute-
nakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimis-
toaikojen sisältä. 

Lisätään kappale:
Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: Lisätään kappale 10) loppuun seuraavat:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 3:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun kappale: 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nina 
Miettinen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8  (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 3 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hag-
man, Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina 
Miettinen, Dani Niskanen

Tyhjä: 4
Hilkka Ahde, Eeva Kärkkäinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 3 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9  (4 tyhjää).

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 375
Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 
vuonna 2022

HEL 2022-005963 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville 
henkilöille tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupun-
gin hyväksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
 Jussi Halla-aho: Esityksestä poiketen Helsinki-mitalia ei myönnetä 
**********

********** palkitseminen "ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin 
hyväksi" osoittaisi kaupunginhallitukselta huonoa harkintakykyä ja piit-
taamattomuutta kaupunkilaisten hyvinvoinnista.

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

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin hänen tekemänsä vastaehdotus.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallituksen 28.6.2021 (§ 503) hyväksymien Helsinki-mitalin 
myöntämisperusteiden neljännen kohdan mukaan kultainen Helsinki-
mitali voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Hel-
singin kaupungin hyväksi. Helsinki-mitalin myöntämisestä päättää por-
mestarin esityksestä kaupunginhallitus. Vakiintuneen perinteen mu-
kaan vuosittain palkitaan noin kymmenen ansioitunutta henkilöä.

Helsinki-mitalien saajat julkistetaan ja palkitaan Helsinki-päivänä 12. 
kesäkuuta 2022.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämis-
tä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan pää-
töksenteon.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 376
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan vir-
kaan ottaminen

HEL 2022-005843 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa varhaiskasvatusjohtajan virkaan sosio-
nomi, ylempi AMK Miia Kempin. Virassa on kuuden kuukauden koeai-
ka. 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvi-
tys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa 
sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi
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2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on 24.1.2022, § 53 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatus-
johtajan virasta 18.1.2022 lukien ja kehottanut kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakume-
nettelyn.  

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtajan virka oli julkisesti 
haettavana 27.1-15.2.2022. Hakijoiden määrän vähäisyyden vuoksi 
hakuaikaa jatkettiin 25.2.2022 saakka. Hakuilmoitus julkaistiin kaupun-
gin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monste-
rissa, Duunitorilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa. Haet-
tavana ollut virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook ja Instagram -
tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Lisäksi varhaiskasva-
tusjohtajan rekrytointia mainostettiin Opettaja-verkkolehdessä 5/2022 
ajalla 31.1-6.2.2022 ja hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnun-
taina 6.2.2022 Hufvudstadsbladetissa sekä Helsingin Sanomissa. Il-
moitukselle haettiin myös lisänäkyvyyttä hakuajan jatkamisen jälkeen 
Duunitorin Tehokampanjan avulla. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuu-
den johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. 

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 3 ja 8 momenttien mukaan varhaiskas-
vatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa varhaiskasvatus-
johtaja, joka suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 
määräämät tehtävät. Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 koh-
dan mukaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus 
huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuk-
sesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuis-
totoiminnasta. 

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtä-
vänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen koko-
naisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suoritus-
kyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.  

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 mo-
mentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonai-
suuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.  
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Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vankkaa aiempaa 
kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi edellytettiin kunnallisen ja yksityi-
sen varhaiskasvatuksen tuntemusta sekä paloa ja kykyä johtaa suurta 
palvelukokonaisuutta näkemyksellisesti ja linjakkaasti. Valittavan tulee 
olla dynaaminen ja eteenpäin katsova johtaja, joka luotsaa organisaa-
tiotaan valmentavalla otteella kaupunkistrategian osoittamaan suun-
taan. Hänen on myös oltava taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöver-
kostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteis-
työstä. Viestijänä hänen on oltava taitava ja julkiset esiintymiset ovat 
hänelle luontevia. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä 
onnistumisessa hakijaa auttaa hyvä paineensietokyky ja laajenevassa 
kansainvälisessä yhteistyössä tarvittava hyvä englannin kielen taito. 

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan palkasta, palkan mää-
räytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta se-
kä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta pal-
kasta. 

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää, 
joka perustuu Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetel-
mään. Palkka 9350 euroa kuukaudessa määräytyy tehtävän vaativuu-
den ja kokemuksen mukaan, joka on edellytyksenä tehtävässä menes-
tymiselle.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 10 henkilöä, joista yksi sit-
temmin perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. 
Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät 
hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liittee-
nä 2. 

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin Teams-haastatteluna 11.–
16.3.2022. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi sittemmin 
perui hakemuksensa. Kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan täytettävänä 
olevan viran kannalta riittävää aiempaa kokemusta ja näyttöä modernin 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta sekä 
aiempaa työkokemusta viran hoidossa onnistumisen kannalta sopivista 
tehtävistä.  Kaikki ensimmäiseen haastatteluun kutsutut täyttivät viran 
kelpoisuusvaatimukset. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastat-
telijoina toimivat **********

Miia Kemppi on suorittanut sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2010. Lisäksi hän on 
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suorittanut ammatillisen opettajakoulutuksen Hämeen ammattikorkea-
koulussa vuonna 2013. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut 
muun muassa kasvatus- ja opetusalan johtamisen koulutuksen Helsin-
gin yliopistossa vuonna 2021 ja asiantuntijaorganisaation johtamisen 
kehittämisen opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 
2014. Lisäksi Kemppi on suorittanut Kuntaliiton esimiesten ja keskijoh-
don johtamisvalmennusohjelman, EKJ-sertifikaatin, vuonna 2017 ja 
johtamisen kehittämisen erikoisammattitutkinnon Koulutuskeskus Sal-
pauksessa vuonna 2008. Vuodesta 2020 alkaen Kemppi on toiminut 
Oulun kaupungilla varhaiskasvatusjohtajana ja tätä aiemmin hän työs-
kenteli vuosina 2018–2020 Orimattilan kaupungin varhaiskasvatusjoh-
tajana. Tätä ennen hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen palvelu-
päällikkönä Lahden kaupungilla ja varhaiskasvatusjohtajana Järven-
pään sekä Heinolan kaupungilla yhteensä lähes 6 vuoden ajan. Heino-
lan kaupungilla työskennellessään Kemppi on toiminut myös sivistys-
toimenjohtajan viransijaisena. Aiempaa työkokemusta hänellä on 
suunnittelijan tehtävistä sosiaalialan osaamiskeskus Versosta, lasten-
tarhaopettajan ja perhepäivähoidon ohjaajan tehtävistä Hollolan kun-
nasta sekä näiden lisäksi päivähoidon johtajana Myrskylän kunnassa.   

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Kempillä 
on monipuolista kokemusta ja näyttöä varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen johtotehtävissä toimimisesta, sillä hän työskentelee parhaillaan 
Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajana vastaten varhaiskasvatuk-
sesta ja esiopetuksesta. Lisäksi hän on toiminut varhaiskasvatusjohta-
jana Orimattilassa, Järvenpäässä ja Heinolassa sekä hän on työsken-
nellyt muissa erilaisissa kasvatusalan tehtävissä lähes 20 vuotta. Hä-
nen nykyisessä tehtävässään korostuu strateginen johtaminen. Kemppi 
on verkostoitunut kattavasti varhaiskasvatuksen kentällä, sillä hän on 
toiminut muun muassa Päijät-Hämeessä Lape -ohjausryhmän jäsene-
nä, puheenjohtajana Kuuma- ja Oulun seutujen varhaiskasvatuksen 
seutujohtajien verkostossa sekä puheenjohtajana koulutuspolkujen 
edistämiseen tähtäävässä Osaava-hankkeessa. Lisäksi Kempillä on 
laajat varhaiskasvatuksen ja monialaiset verkostot ympäri Suomea, 
muun muassa Päijät-Hämeessä, Kuusikko- kunnissa ja Oulun seudulla. 
Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt tehtävissään varhaiskasva-
tusjohtajana sekä toimiessaan tilaisuuksien puheenjohtajana.  

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Jyväskylän 
yliopistossa vuonna 1997. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master 
of Business Administration (EMBA)- tutkinnon Aalto yliopistossa vuon-
na 2021. Lisäkoulutuksena hän on suorittanut muun muassa Aalto ylio-
piston muutosagenttivalmennuksen vuonna 2017 sekä KuntaJOKO -
koulutusohjelman vuonna 2019. ********** on työskennellyt erilaisissa 
kasvatusalan tehtävissä yli 30 vuotta ja varhaiskasvatuksen aluepääl-
likkönä 20 vuotta. ********** Lisäksi työkokemusta hänellä on projekti-
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työntekijän, erityissuunnittelijan, päivähoidon suunnittelijan, päiväkodin 
johtajan ja lastentarhaopettajan tehtävistä Helsingin kaupungilta usei-
den vuosien ajalta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** 
Hänen syvällisen varhaiskasvatuksen tuntemuksensa lisäksi yhteistyö 
muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä johtoryhmätyöskentely 
ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä varhaiskasvatuksen ky-
symyksiin. Työskennellessään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen joh-
totehtävissä, hän on verkostoitunut laajasti niin kasvatuksen ja koulu-
tuksen sisällä kuin yli toimialarajojen. **********

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa vuonna 2007. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä vuodesta 2013 alkaen. Tätä ai-
emmin ********** on työskennellyt Helsingin kaupungilla päiväkodin joh-
tajana ja lastentarhanopettajana.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** 
on tehnyt työuransa varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä. Hänellä 
on hyvää kokemusta johtamisesta 14 vuoden ajalta, kun hän on toimi-
nut päiväkodin johtajana ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä. Hänen 
työhönsä on kuulunut niin strategista kuin operatiivistakin johtamista. 
Hän on rekrytointiprosessin aikana tuonut esille innostusta ja innovatii-
visuutta, sillä hän on ollut muun muassa aktiivisesti mukana kehittä-
mässä ja johtamassa käytäntöön pedagogisen dokumentoinnin mallia 
ja siihen liittyvää ryhmäportfoliotyökalua. ********** on verkostoitunut ak-
tiivisesti useissa erilaisissa verkostoissa työn puolesta. Esiintymisko-
kemusta hänelle on kertynyt johtamistehtävissä.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun ylio-
pistossa vuonna 2001 ja luokanopettajan tutkinnon vuonna 2002. Li-
säksi hän on suorittanut erityisopettajan tutkinnon Jyväskylän yliopis-
tossa vuonna 2006 ja aloittanut kasvatustieteen tohtorikoulutuksen 
vuonna 2018. Lisäkoulutuksena hän on käynyt opetushallinnon perus-
teet ja johtamisen opintokokonaisuuden Kainuun kesäyliopistossa 
vuonna 2003. ********** on työskennellyt vuodesta 2022 alkaen sosiaa-
li- ja terveysalan tuntiopettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Tätä 
ennen hän on työskennellyt ********** josta vuoden 2021 virkavapaan 
aikana hän on toiminut oppimisen tuen hankekoordinaattorina. Aikai-
sempaa työkokemusta häneltä löytyy muun muassa ********** Hake-
muksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on laa-
jaa ja monipuolista osaamista opetuksen ja varhaiskasvatuksen saralla. 
********** on saanut myös laaja-alaista kokemusta varhaiskasvatusta 
koskevista kysymyksistä. Varhaiskasvatusjohtajana hän on ollut vas-
tuussa varhaiskasvatuspalveluiden hallinnosta, taloudesta ja verkosto-
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yhteistyöstä sekä kehittämistyöstä. Esiintymiskokemusta hänelle on 
kertynyt varhaiskasvatusjohtajan tehtävien lisäksi erilaisista opetusteh-
tävistä.

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä mo-
dernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimises-
ta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on hyvät valmiudet tämän kaltaiseen 
vaativaan verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökoh-
taisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat verkostoituneita 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä ja suoriutuivat hyvin nä-
kemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä 
haastattelun yhteydessä. Kuitenkin valmentava johtamiskyky, näke-
myksellisyys varhaiskasvatuksen ilmiöihin sekä kyky välittää sanoman-
sa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän par-
haiten Miia Kempissä, ********** ja kolmannessa hakijassa, joka sit-
temmin perui hakemuksensa. Näiden arvioiden perusteella hakijat kut-
suttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle. Jatkoon 
valittujen henkilöiden näkemykset olivat linjakkaita sekä monipuolisia ja 
kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin 
kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 17. -21.3.2022. 

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 24.3.2022 **********

Toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat Miia Kemppi ja ********** 
haastateltiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimesta 12.4.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle esi-
tyksen viran täyttämisestä 3.5.2022, § 91. Esitys on kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa. Lautakunta toteaa, että varhaiskasvatusjohta-
jan virkaan tulisi valita Miia Kemppi, sillä hän täyttää parhaiten varhais-
kasvatusjohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset. 

Arviointi

Varhaiskasvatusjohtaja johtaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
palvelukokonaisuutta ja vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Hänen vastuullaan varhaiskasvatusjohtajana on 
suunnitella, seurata ja valvoa palvelukokonaisuuden toimintaa sekä 
johtaa organisaation henkilöstöä ja kehittää toimintakulttuuria kaupun-
gin ja toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatusjoh-
taja on toimialan johtoryhmän jäsen ja suorina alaisina on 10 varhais-
kasvatuksen aluepäällikköä ja kaksi erityissuunnittelijaa. 
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Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja Miia 
Kempin välillä.

Varhaiskasvatusjohtaja johtaa suurta palvelukokonaisuutta ja hänen 
alaisuudessaan työskentelee 10 varhaiskasvatuksen aluepäällikköä ja 
muuta henkilökuntaa. Siksi on erityisen tärkeää, että hänellä on vank-
kaa kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen johtotehtävissä toimimisesta. Molemmilla kärkihakijoilla nämä vaa-
timukset toteutuvat riittävän hyvin. Miia Kempillä on kärkihakijoista mo-
nipuolisin kokemus ja näyttö modernin varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen johtotehtävissä toimimisesta. Kemppi on toiminut nykyisen Ou-
lun kaupungin varhaiskasvatusjohtajan tehtävänsä lisäksi varhaiskas-
vatusjohtajana Orimattilassa, Järvenpäässä ja Heinolassa. Näin ollen 
hän on saanut kokemusta usean erikokoisen kaupungin varhaiskasva-
tuksen organisaatioista ja kehityshankkeiden toteuttamisesta erilaisissa 
toimintaympäristöissä. Kemppi on pienempien paikkakuntien lisäksi 
saanut Oulun kaupungilla kokemusta myös verraten suuren kaupungin 
varhaiskasvatuksen johtamisesta. ********** on kärkihakijoista vahvin 
Helsingin varhaiskasvatuksen, kaupunkiorganisaation ja toimialan tun-
temus, sillä hän on ********** Hän tuntee siten hyvin tehtävän vastuu-
alueen, haasteet ja yhteistyökumppanit, mutta myös laajemmin kau-
pungin toimintaympäristön.

Lisäksi varhaiskasvatusjohtajan tehtävässä edellytetään kokemusta 
johtamisesta ja kykyä johtaa suurta palvelukokonaisuutta näkemyksel-
lisesti ja linjakkaasti valmentavalla otteella uuden kaupunkistrategian 
osoittamaan suuntaan. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta 
strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, sillä he ovat toimineet joh-
tamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja ovat onnistuneesti edistäneet st-
rategiatyötä johtamissaan organisaatioissa.  

Rekrytointiprosessissa haettiin lisäksi näkemyksellistä, dynaamista ja 
valmentavaa johtamisotetta käyttävää johtajaa. Miia Kempin johtamis-
kokemus painottuu muutosjohtamiseen ja rekrytointiprosessin aikana 
hänen vahvuutenaan nähtiin hyvin monipuoliset johtamisvalmiudet se-
kä valmentava, kuunteleva työote. Lisäksi hänen vahvuutenaan on 
eteenpäin katsova visionäärisyys, jota hän toi esille haastatteluvastaus-
tensa kautta. Hänellä on kykyä linjata asioita ja viedä omalla vastuul-
laan olevat asiat tavoitteenmukaisesti loppuun saakka. Lisäksi hän on 
prosessin aikana osoittanut olevansa varsin kokenut ja näkemykselli-
nen johtaja, joka tarttuu rohkeasti uusiin asioihin. Hänen johtamisot-
teessaan on myös paljon operatiivista vahvuutta ja hän on aikaansaa-
va, organisointitaitoinen ja päättäväinen. Rekrytointiprosessin aikana 
on käynyt ilmi, että hän johtaa luontevimmin verkostojen ja ihmisten 
kautta ratkaisuja hakien ja hänellä on selkeäpiirteinen, läpinäkyvä toi-
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mintatyyli. Henkilöstön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään helpos-
ti lähestyttävä, mutkaton ja valmentava johtamistyyli. 

********** johtamiskokemus painottuu suunnitelmallisuuteen, harkitse-
vuuteen ja hän etenee toiminnassaan kohti annettuja tavoitteita. Rekry-
tointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin erityisesti operatii-
visten toimintojen johtaminen ja hänellä on valmiuksia organisoida ja 
koordinoida toimintaa tavoitteiden suuntaan. Pitkän työkokemuksen 
myötä hänelle on lujittunut vahva päämäärähakuinen ja annettuihin ta-
voitteisiin sitoutuva ote. Prosessin aikana hän on osoittanut olevansa 
paneutuva, pitkäjänteinen ja perusteellinen johtaja, joka viestii asioista 
selkeällä tavalla. Henkilöstön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään 
tavoitteet kirkastava ja niiden toteutumista seuraava, mutta myös vas-
tuuta antava ja itsenäiseen työskentelyyn kannustava toimintatyyli.

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävään valittavan henkilön tulee olla taitava 
sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemus-
ta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Myös julkisten esiintymisten tulee 
olla valittavalle varhaiskasvatusjohtajalle luontevia ja laajenevassa 
kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee hyvää englannin kielen tai-
toa. Molemmat kärkihakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien 
työtehtäviensä kautta, ja he ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet 
olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä alansa ammattilaisia. 
Rekrytointiprosessin aikana Miia Kemppi on osoittanut olevansa koke-
nut ja luonteva esiintyjä. Hänellä on kuunteleva ja sanavalmis tapa 
viestiä. Kemppi pystyy kommunikoimaan riittävällä tasolla myös eng-
lanniksi. ********** on viestintätyyliltään hyvin selkeä ja hänen englannin 
kielen taitonsa on riittävällä tasolla.

Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää osaamista vaadituilla alueilla. Rek-
rytointiprosessin aikana saatiin kuitenkin syventävää tietoa heidän vah-
vuusalueistaan johtajina. Miia Kempin vahvuudet ovat muutosjohtami-
nen ja valmentava johtamistyyli. ********** vahvuuksissa puolestaan ko-
rostuvat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Kun huomioidaan var-
haiskasvatusjohtajan toimintaympäristö sekä organisaation kehittämi-
sen tavoitteet, katsotaan että Miia Kemppi pystyy luomaan paremmin 
edellytyksiä modernille varhaiskasvatukselle ja erinomaisilla vuorovai-
kutustaidoillaan ja ihmisläheisellä johtamisellaan luotsaamaan henki-
löstöä vaativissakin tilanteissa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan koko-
naisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Miia Kempillä on par-
haat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hä-
nen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva 
kyky ja kokemus valmentavasta ja kuuntelevasta esihenkilötyöstä sekä 
monipuolinen kokemus modernin varhaiskasvatuksen tehtävistä. Li-
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säksi hänellä on hyvät valmiudet innostaa henkilöstöä toimimaan ta-
voitteiden mukaisesti sekä kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa isos-
sa kaupungissa. 

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toi-
mielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin 
ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa 
luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyk-
siin vastaa lisätiedonantaja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.05.2022 § 91

HEL 2022-005843 T 01 01 01 01

Esitys
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että var-
haiskasvatusjohtajan virkaan otetaan ********** 9 350 euron kokonais-
kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden 
kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvi-
tys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa 
sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan

Käsittely

03.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteellinen: Ulla Lehtonen
Esteellisyyden syy: asianosaisjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana oli kuultavana rekrytointiasiantuntija Susanna Laakkonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, rekrytointiasiantuntija, puhelin: 040 185 6069

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi
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§ 377
Kaupunginkanslian hallintojohtajan viran täyttömenettelyn aloitta-
minen

HEL 2022-005899 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen 
hakumenettelyn kaupunginkanslian hallintojohtajan viran täyttämiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimuksina 
ovat ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä 
suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kir-
jallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 28.3.2022 § 229 merkinnyt tiedoksi edellisen 
kaupunginkanslian hallintojohtajan eroilmoituksen virasta 1.4.2022 lu-
kien. 

Kaupunginkansliassa on selvitetty hallintotoiminnan uudelleenjärjeste-
lyä kevään 2022 aikana. Selvityksen pohjalta tehtävillä päätöksillä on 
vaikutusta kaupunginkanslian hallintojohtajan rooliin ja toimenkuvaan, 
joten viran täyttömenettely voidaan käynnistää nyt selvityksen valmis-
tuttua.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä 
seuraavan alemman organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden vir-
kaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.  
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Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n 2 ja 7 momentin mukaan hallintojohtaja 
johtaa hallinto-osastoa ja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtä-
vät. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan virkaan valittavan 
kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erik-
seen on säädetty tai määrätty. Kelpoisuusvaatimuksiksi asetetaan sa-
mat edellytykset kuin vastaavan tasoisissa muissa kaupungin johtoteh-
tävissä on edellytetty: ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamis-
tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 378
Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

HEL 2022-005920 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista ter-
tiääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto-
päällikön hakemuksen mukaisille hankkeille seuraavasti:

 Tertiäärilaina € Primäärilaina €
Heka Käpylä   
Pohjolankatu 47  666 445
   
Heka Puotila   
Rusthollarintie 10 2-vaihe  360 981
   
Heka Pihlajisto   
Salpausseläntie 14 1-vaihe  517 000
   
Heka Pasila   
Kustinpolku 7 125 300 2 083 455
   
Haso Jamaika   
Jamaikankatu 1  40 875
   
Haso Postiljooni   
Kustinpolku 5  57 007
   
Haso Postimies   
Lavakatu 7, Kustinpolku 1  47 410
   
Haso Sammaltori   
Jäkälätie 10  784 942
   
YHTEENSÄ 125 300 4 558 115

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
Rakennukset ja yleiset alueet / asuntotuotanto -palvelun laatimaan 
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kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupungin-
hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. 

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 ATTn terti ja prim lainahakemus 25.4.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto hakee Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:n kohteille Käpylässä, Puotilassa, Pihlajistossa ja 
Pasilassa yhteensä 125 300 euron tertiäärilainoja ja yhteensä 3 627 
881 euron primäärilainoja. 

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto hakee Helsingin 
Asumisoikeus Oy:n kohteille Jätkäsaaressa, Pasilassa ja Tapaninky-
lässä yhteensä 930 234 euron primäärilainoja. 

Rakennushankkeet rahoitetaan pääosin pankkien ja muiden rahoitus-
laitosten korkotukilainoilla. Vuokra- ja peruskorjauskohteiden korkotuki-
lainan määrä on enintään 95 % ja asumisoikeuskohteiden korkotukilai-
nan enimmäismäärä on enintään 85 % korkotukikelpoisista kustannuk-
sista. 

Vuokrakohteissa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 
korkotukipäätösten edellyttämä omarahoitusosuus katetaan kaupungin 
myöntämällä pitkäaikaisella oman pääoman ehtoisella tertiäärilainalla. 
Tertiäärilaina lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen, kun arava-
laina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Terti-
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äärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnisty-
savustuksen jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus. Lai-
nan korko on tällä hetkellä 4 % (khs 28.11.2016, § 1067).

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on 
peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 % p.a. (kvsto 12.10.2005, § 
219) ja jota lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. 
Korkotukilainaa myönnetään vain asumiskäyttöön sekä asumista välit-
tömästi palvelevien tilojen rakentamiseen (esim. varastot, saunatilat ja 
pyykkituvat). Primäärilainalla rahoitetaan kohteisiin sisältyviä liike- yms. 
tiloja, joita ei lueta asumista välittömästi palveleviksi tiloiksi sekä korko-
tukilainan ja asumisoikeusmaksujen jälkeinen omarahoitusosuus. 

Esitys on asuntotuotantopäällikön päätöksen mukainen. Asuntotuotan-
torahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 64,2 
miljoonaa euroa.

Kuntalaki ja valtiontuki

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

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan tode-
ta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei 
erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan raken-
nushankkeille myönnettävien lainojen johdosta.

ARAn korkotukipäätösten mukaiset korkotukilainat rakennushankkeisiin 
sisältävät sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnettävää SGEI-tukea 
(tuki yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden tuottamiseksi, ser-
vices of general economic interest, komission päätös 2021/21/EU). 
Näissä kohteissa on myös kaupungin lainottamia liike- ja toimitiloja, jot-
ka lisäävät paikallisen asumisen elinvoimaisuutta ja niiden rakennutta-
minen perustuu asemakaavaan. Kyse on kunnan toimialan kannalta 
asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden sekä lähipalvelui-
den lisäämisestä.

Kaupunki vuokraa liike- ja toimitilat kaupungin omaan käyttöön ei ta-
loudelliseen toimintaan (SOTE, päiväkodit) tai vuokraa niitä edelleen 
paikallisille yrityksille. Kun liike- ja toimitiloja vuokrataan taloudelliseen 
toimintaan, peritään liiketiloista markkinaehtoinen vuokra. Lainajärjeste-
lyyn ei siten sisälly Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska siitä ei seuraa liiketilojen 
vuokralaisina oleville yrityksille taloudellista etua.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 ATTn terti ja prim lainahakemus 25.4.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 91 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/15
16.05.2022

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

§ 379
Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 arviointikertomuk-
sesta

HEL 2021-005369 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö
2 Arviointikertomus 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 
arviointikertomuksen suosituksista seuraavan lausunnon:

Tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamien suositusten vaikuttavuuden arviointi

Vuoden 2019 arviointikertomuksen suositusten mukaiset toimenpiteet 
on pääosin toteutettu ja yli puolet suosituksista on jo johtanut myöntei-
siin vaikutuksiin. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä on edelleen 
pääosin koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta johtuvia ongel-
mia. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollossa tulee

 parantaa hoitoon pääsyä.
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Kaupunginhallitus toteaa, että korona-ajan myötä syntyneen hoito- ja 
palveluvelan hallittu purkaminen ja toiminnan palauttaminen koronaa 
edeltävälle tasolle ovat sosiaali- ja terveystoimialan keskeisiä painopis-
teitä vuonna 2022.

Koronapandemian hellittäessä sosiaali- ja terveystoimiala pääsee koh-
dentamaan koronasta aiheutuvan tilanteen hoitamiseen tilapäisesti 
kohdennetut resurssit takaisin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa 
myös suun terveydenhuollon osalta. Hoitoon pääsyn parantamista 
mahdollistetaan myös lisäresurssoinnilla. Kaupunginvaltuusto päätti 
19.01.2022 § 5 siirtää kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatusta 
koronatoipumismäärärahasta 45 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 5 
10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaali- ja terveyslautakunnan esi-
tyksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti mm. suun terveydenhuollon pal-
velujen saatavuuden parantamiseen.

Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2021

Tarkastuslautakunta on esittänyt oman arvionsa siitä, ovatko talousar-
viossa asetetut sitovat toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumista ku-
vaavat mittarit toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi, että kahden ti-
linpäätösraportoinnin mukaan toteutumatta jääneen ja kaupunginval-
tuustossa perustellusti toteutumattomana käsitellyn tavoitteen toteutu-
miseen ei voitu ottaa kantaa mittareiden tavoitetasojen puutteiden tai 
mittaamisen ongelmien takia. Tytäryhteisöjen toteutuneita tavoitteita oli 
tarkastuslautakunnan arvion mukaan yksi enemmän kuin tilinpäätök-
sessä. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 varmistaa, että tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen esitetään 
yhdenmukaisesti ja selkeästi perusteltuna tilinpäätöksessä, konser-
nijaostolle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 varmistaa, että asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin tilastoinnin 
puutteet korjataan.

 varmistaa asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin raportoinnista 
saatavien tietojen luotettavuus ja vertailtavuus toiminnan tavoittei-
den seurannassa.

 asettaa sitovien tavoitteiden mittarit siten, että myös niiden tavoi-
tearvot kuvataan talousarviossa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tilinpäätöksessä 2021 on esi-
tetty tytäryhteisöille talousarviossa 2021 asetettujen kaupunginvaltuus-
tolle raportoitavien tavoitteiden toteumatiedot. 

Vuoden 2022 talousarviossa on esitetty kaupungin tytäryhteisöjen yh-
teisökohtaisissa omistajastrategioissa määritellyt keskeiset tavoitteet ja 
niiden avainmittarit. Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat määrittele-
vät kaupungin tahtotilaa ja linjauksia noin viiden seitsemän vuoden ai-
kajänteellä. Omistajastrategioissa määriteltyjen avainmittareiden avulla 
seurataan, miten hyvin tytäryhteisöt etenevät kohti asetettuja pidem-
män aikavälin tavoitteita. Avainmittareille ei pääsääntöisesti ole kau-
punkiomistajan toimesta määritelty vuotuisia tavoitearvoja. 

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että vuoden 2022 tilinpäätöksessä 
on tarkoituksena raportoida vähintään keskeisimpiin omistajastrategia-
tavoitteisiin liittyvästä kehityksestä 2022 aikana.

Kaupunginhallitus toteaa, että Apotin kehittämistyö on pitkäjänteistä ja 
ajoittuu useammalle vuodelle. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee huo-
lehtia siitä, että asiakas- ja potilastietojärjestelmän tilastointi täyttää 
toimialan tarpeet.

Kaupunginhallitus toteaa, että Apottia kehitetään vuoden 2022 aikana 
ja kehittämistyössä huomioidaan myös raportoinnin kehittäminen. So-
siaali- ja terveystoimialan tulee varmistaa, että asiakas- ja potilastieto-
järjestelmän raportoinnista saatavat tiedot ovat luotettavia ja vertailu-
kelpoisia. Toiminnan tavoitteita asetettaessa tulee huolehtia siitä, että 
tavoitteiden toteutumisen seuranta on järjestettävissä luotettavalla ta-
valla. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tavoitteiden ja niiden toteutumista ku-
vaavien mittareiden laatimista on täsmennetty vuoden 2023 talousar-
vion valmisteluohjeissa. Lisäksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosasto sekä strategiaosasto ovat järjestäneet keväällä 2022 kunkin 
toimialan kanssa tilaisuuden toiminnan tavoitteiden ja niiden toteutu-
mista kuvaavien mittareiden laatimisesta sekä mittareiden tavoitearvo-
jen asettamisesta. 

Talouden tunnuslukujen kehitys

Kaupungin taloudellinen tila on koronapandemiasta huolimatta edelleen 
hyvä osin valtion maksamien kertaluonteisten koronakompensaatioiden 
ansiosta. Kaupunki on käynnistänyt oman koronapalautumisen koko-
naisuuden, johon sisältyy määrärahoja vuosille 2022 ja 2023.

Arviointikertomuksessa todetaan, että



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 94 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/15
16.05.2022

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

kaupunginhallituksen tulee

 seurata koronapandemiasta palautumiseen kohdennettujen määrä-
rahojen käyttöä ja vaikutuksia. 

Kaupunginhallitus toteaa päättäneensä 10.01.2022 § 2 kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan kohdentami-
sesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle lautakuntien tekemien esitysten mukaisesti. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan käytettäväksi tarkoitetun 45 miljoonan euron mää-
rärahan kaupunginvaltuusto päätti 19.01.2022 § 5 siirtää talousarvio-
kohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut.

Toimialat raportoivat koronatoipumismäärärahan käytöstä kolme kertaa 
vuodessa talousarvion toteumaennusteiden yhteydessä.

Etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen yläkouluissa

Koronapandemian aikana yläkoululaisten vaikeudet koulunkäynnissä 
ovat lisääntyneet. Kaupungin yläkouluissa on tehty toimenpiteitä etä-
opetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseksi, mutta luotetta-
vaa, vertailukelpoista ja konkreettista tietoa oppimisvajeesta ja toimen-
piteiden vaikutuksista ei ole saatavilla.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee

 jatkaa ja edelleen kehittää seurantaa oppimisvajeen tunnistamisek-
si.

 seurannan perusteella kohdistaa oppimisvajetta paikkaavat tukitoi-
menpiteet oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

 selvittää, mahdollistaako tietosuojalaki oppilashuollon pääsyn oppi-
laiden poissaolotietoihin.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemyksiin oppimisva-
jeen tunnistamiseen tähtäävän seurannan kehittämisestä ja oppimisva-
jetta paikkaavien tukitoimenpiteiden kohdistamisesta, jotta tähän saa-
dut avustukset sekä osaamisvajeen korjaamiseen vuosille 2022 ja 
2023 varattu määräraha tulevat käytettyä mahdollisimman tuottavasti.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian tulee selvittää mui-
den kuntien käytäntöä tiukemman tietosuojalain tulkinnan tarpeellisuus.

Opiskelijoiden ohjauksen riittävyys ammatillisessa koulutuksessa
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Pitkittynyt koronapandemia on vähentänyt työssä oppimisen mahdolli-
suuksia ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelijoiden ohjaus edellyt-
tää edelleen kehittämistä. 

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
tulee

 varmistaa, että ammatillisia erityisopettajia on tarvetta vastaava 
määrä.

 lisätä opiskelijoiden ohjauksen onnistumisen seurantaa.
 hyödyntää henkilöstöltä saatua palautetta opiskelijoiden ohjauksen 

kehittämisessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee pyrkiä toiminnan tavoit-
teiden kokonaisuuden kannalta optimaaliseen henkilöstöjakaumaan 
toimialalle osoitetun määrärahan puitteissa.

Kaupunginhallitus pitää opiskelijoiden ohjauksen onnistumisen seuran-
nan lisäämistä tärkeänä. Lakimuutoksen myötä uudistunutta ohjausta 
tulee kehittää asetetun tavoitteen suuntaan käytännön kokemusten pe-
rusteella, kun toimintatavat ovat vakiintuneet ja uudistuksen vaikutuk-
sista on muodostunut yhtenäinen tilannekuva. 

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstöltä saatava palaute opiskelijoi-
den ohjauksen kehittämisestä on arvokasta. Palautteen hankkiminen 
tulee järjestää niin, että henkilöstö osallistuu palautteen antamiseen riit-
tävän kattavasti. Henkilöstön palautteen perusteella valittavilla kehittä-
mistoimilla tulee olla henkilöstön laaja ja riittävän yksimielinen kannatus 
ja tuki.

Lastensuojelun avohuollon palvelujen riittävyys

Lastensuojelun avohuollon asiakaskohtainen lakisääteinen työntekijä-
määrä täyttyy, vaikka osa vakansseista on työntekijäpulan takia täyttä-
mättä. Perheiden lisääntyneiden haasteiden takia tarpeisiin ei aina pys-
tytä vastaamaan.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 ryhtyä aikaisempaa vaikuttavampiin toimenpiteisiin lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden parantamiseksi.

 kehittää edelleen monitoimijaisia palveluja, joissa lasten ja perhei-
den tarpeet otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.
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 lisätä lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluita, jotta perheet 
saavat riittävän tuen oikea-aikaisesti.

 kehittää lapsiperheiden varhaisen tuen ja lastensuojelun avohuollon 
palvelujen vaikuttavuuden seurantaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden 
parantaminen on keskisellä sijalla kaupunginvaltuuston hyväksymässä 
Kaupunkistrategiassa 2021–2025. Myös sosiaali- ja terveystoimialalla 
se on keskeinen tavoite, jota edistetään aktiivisin toimenpitein.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan palveluja ja 
palveluketjuja kehitetään asiakkaiden tarpeista lähtien. Palvelujen kes-
kittäminen perhe- ja hyvinvointikeskuksiin tukee osaltaan monitoimijais-
ten palvelujen kehittämistyötä.

Kaupunginhallitus toteaa, että palvelutarpeen huolellisen arvioinnin pe-
rustella asiakkaille tarjottavat riittävät ja oikea-aikaiset varhaisen tuen 
palvelut voivat vähentää merkittävästi asiakkaiden myöhempää tarvetta 
raskaammille korjaaville palveluille ja tukitoimille.

Kaupunginhallitus toteaa, että palvelujen vaikuttavuuden seurantaa ja 
arviointi on erittäin haastavaa, mutta sitä tulee tästä huolimatta pyrkiä 
kehittämään. 

Ikääntyneiden kotihoito

Kotihoidossa on saavutettu vain osa kaupunkistrategiassa ja Stadin 
ikäohjelmassa asetetuista tavoitteista. Suurin ongelma on henkilöstö-
pula.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 varmistaa, että sosiaalihuoltolain mukainen yli 75-vuotiaiden palve-
lutarpeen arviointi toteutuu määräajassa.

 ryhtyä aikaisempaa vaikuttavampiin toimenpiteisiin hoitohenkilöstön 
saatavuuden parantamiseksi.

 lisätä kuntouttavan arviointiyksikön ja kotihoidon työntekijöiden vä-
listä vuoropuhelua asiakkaan siirtyessä kuntouttavalta arviointijak-
solta kotihoitoon.

sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa tulee

 varmistaa, että vanhuspalvelulain mukainen kielellinen yhdenvertai-
suus toteutuu.

 selvittää, voidaanko vastuuhoitajien asiakastyöhön kuuluvia välillisiä 
tehtäviä vähentää.
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 selvittää, voidaanko sijaisten työnkuvaa laajentaa vastaamaan pa-
remmin vakituisen henkilöstön työnkuvaa.

 tunnistaa työhyvinvoinnin ja hoidon laadun näkökulmasta parhaat 
käytännöt ja soveltaa niitä mahdollisimman laajalti eri alueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee järjes-
tää toimintansa ja kohdentaa toimialalle osoitetut resurssit niin, että 
kaikki laissa määrätyt velvoitteet tulevat hoidettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialalla on panos-
tettu aktiivisesti johtamisen kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvoin-
nin seurataan, ja toimialan jatkaa ja lisää edelleen toimenpiteitään hoi-
tohenkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Koronapandemian aikana 
hoitohenkilöstön riittävyyteen ovat vaikuttaneet sairaspoissaolojen ja si-
jaisten saannin ongelmien lisäksi myös henkilöstösiirrot tehtävien välillä 
kriittisimpien toimintojen turvaamiseksi. Koronapandemia voi aiheuttaa 
henkilöstöjärjestelytarpeita myös jatkossa ja heikentää tilapäisesti koti-
hoidon henkilöstövahvuutta.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimiala kehittää pal-
veluketjujen sujuvuutta aktiivisesti ja hyödyntää kehittämistyössään 
henkilöstöltä, asiakkailta ja muilta eri tahoilta saamaansa palautetta.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan on etsittävät 
uusia keinoja ruotsin kielen osaamisen lisäämiseksi, jotta asiakkaiden 
kielellinen yhdenvertaisuus toteutuu.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimiala tulee jatkaa 
eri ammattiryhmien työjaon kehittämistä siten, että kunkin ammattiryh-
män koulutustausta ja ammatillinen osaaminen tulevat hyödynnettyä 
työtehtävissä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä lisää työtehtävien 
haasteellisuutta ja työn mielekkyyttä ja edistää osaltaan työtekijöiden 
työhyvinvointia. 

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan on hyvä tar-
kistaa omien ohjeistustensa päivitystarve ja selvittää, miltä osin sijais-
ten perehdytystä voidaan lisätä, jotta nämä voivat hoitaa laajemmin vä-
littömään asiakastyöhön kuuluvia tehtäviä ja tämän lisäksi mahdollisesti 
myös muita vakituisen henkilöstön hoidettavan olevia työtehtäviä.

Kaupunginhallitus toteaa, että parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja 
mahdollisimman laaja soveltamien auttaa   hoidon laadun parantamista 
ja lisää työntekijöiden työhyvinvointia.

Iäkäs potilas päivystyksessä
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Iäkkäiden tarpeettomia päivystyskäyntejä on pyritty vähentämään koti-
hoidossa ja palveluasumisessa, mutta toimenpiteiden vaikutusta ensi-
hoito- ja päivystyskäyntien määrään ei ole voitu arvioida koronapan-
demian ja puutteellisten tilastotietojen vuoksi. Iäkkäiden kotiuttaminen 
päivystyksestä vaatii edelleen kehittämistä.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 seurata päivystyksellisten tilanteiden kehittämistoimenpiteiden vai-
kutuksia iäkkäiden päivystyskäynteihin ja kotona asumisen turvalli-
suuteen.

 jatkaa yhteistyössä HUSin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien 
kanssa sellaisten päivystyksellisten tilanteiden toimintatapojen ja 
palvelujen kehittämistä, joilla voidaan parantaa iäkkäiden toiminta-
kykyä ja hyvinvointia.

 kehittää yhteistyötään HUSin kanssa erityisesti iäkkäiden kotiutta-
misprosessin osalta siten, että palvelu olisi nykyistä paremmin koti-
hoidon käytettävissä.

 kehittää Liikkuva hoitaja -palvelua ja siitä tiedottamista, jotta palvelu 
saataisiin laajemmin käyttöön kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että valittujen kehittämistoimenpiteiden vaiku-
tukset tulee pystyä erittelemään ja vaikutuksia tulee seurata niin, että 
toimenpiteitä voidaan niiden perusteella kehittää edelleen haluttuun 
suuntaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että iäkkäiden toimintakykyä ja hyvinvointia 
parantavien päivystyksellisten tilanteiden toimintatapojen ja palvelujen 
kehittämistä tulee jatkaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että iäkkäiden kotiuttamisprosessia koskevan 
yhteistyön kehittäminen kotihoidon tarpeita tukevaan suuntaa on tärke-
ää. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Liikkuva hoitaja -palvelun kehittämistä ja 
siitä tiedottamista tulee jatkaa, jotta palvelu saataisiin laajemmin käyt-
töön ja sen vaikutuksia voitaisiin arvioida. Arvioinnin perusteella tulee 
vahvistaa tehokkaimpia tapoja vaikuttaa siihen, että kotihoidon ja pal-
veluasumisen asiakkaiden tarpeettomat päivystyskäynnit vähenevät.

Mielenterveyskuntoutujan polku sairaalahoidosta asumiseen

Sairaalahoidosta kuntoutuvien mielenterveyspotilaiden pääsyä tarvet-
taan vastaaviin asumispalveluihin on edistetty kaupungin linjausten 
mukaisesti, mutta jono eri asumispalvelujen välillä ei käytännössä ole 
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pienentynyt. HUSin osastojen potilaat, lastensuojelun ja jälkihuollon 
asiakkaat, tilapäismajoituksessa olijat ja asunnottomat saavat tarvet-
taan vastaavan asumispalvelupaikan 1–3 kuukauden kuluessa siitä, 
kun sosiaali- ja terveystoimiala on tehnyt päätöksen sijoituksesta. Muil-
la ryhmillä keskimääräinen odotusaika on 1,5–2 vuotta.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveystoimialan tulee

 lisätä asiakkaiden tarpeiden mukaisia tuetun asumisen ja palvelua-
sumisen paikkoja.

 asettaa tavoiteaika, jonka sisällä mielenterveyskuntoutujan on pääs-
tävä tarvettaan vastaavaan asumispalveluun.

 seurata asumispalveluun jonotuksen kokonaisaikaa ja tavoiteajan 
toteutumista.

 tehostaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin pääsyä edis-
täviä toimenpiteitä jonotusajan lyhentämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee palve-
lujen kehittämisen lisäksi jatkaa käynnistämiään toimenpiteitä asiakkai-
den tarpeiden mukaisen paikkakapasiteetin lisäämiseksi sekä mielen-
terveysasumisen palveluvalikon kehittämistä ja tuetun asumisen por-
rastamista asiakkaiden kuntoutumispolun tehostamiseksi ja asiakkai-
den tarpeita vastaavien paikkojen saatavuuden helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimialan tulee selvittää tarkemmin asu-
mispalveluun pääsyn täsmällisen tavoiteajan asettamisen tarpeellisuus.

Kaupunginhallitus toteaa, että tietojärjestelmien kehittämistyössä on 
huomioitava asiakaspalvelujen raportointi- ja seurantatarpeet, kuten 
esim. jonotuksen kokonaisaikojen ja tavoiteaikojen toteutuminen.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen mielenter-
veyskuntoutujien asumispalveluihin pääsyä edistävien toimenpiteiden 
tehostamisen tarpeellisuudesta toimialan käyttöön osoitettujen määrä-
rahojen puitteissa.

Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen

Helsingin liikkumisohjelman toimenpiteet ovat pääosin toteutuneet.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee
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 asettaa vastaisuudessa liikkumisen edistämisen toimenpiteiden mit-
tareille selkeät tavoitetasot, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan 
seurata.

 viestiä aktiivisemmin avustuksilla toteutettavista liikuntahankkeista.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen, että jat-
kossa liikkumisen edistämisen tavoitteille tulee asettaa mittarit, joilla on 
selkeä tavoitetaso. Tavoitteen mittaria asetettaessa tulee huolehtia sii-
tä, että mittari kuvaa asetetun tavoitteen toteutumista. Hyvä tavoite ja 
siihen liitetyt mittarit selkeine tavoitetasoineen kertovat mikä muuttuu, 
kuinka paljon ja missä ajassa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että tietoja avustuksilla toteutettavista liikun-
tahankkeista löytyy mm. harrastushaku.fi ja tapahtumat.hel.fi -
sivustoilta, joissa järjestöt voivat viestiä tapahtumistaan ja tarjoamis-
taan harrastusmahdollisuuksista. Myös Nuorten Helsinki -sivustolla on 
esitelty laajasti helsinkiläisten järjestöjen tuottamaa toimintaa.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen metsien hoidossa

Kaupunki on säilyttänyt tai lisännyt suunnitelmallisesti luonnon moni-
muotoisuutta metsissä ja metsäisillä alueilla, vaikka monimuotoisuuden 
lisääminen ei olekaan ollut metsien hoidon keskeisin tavoite.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkiympäristön toimialan tulee

 päivittää luonnonhoidon linjaus ja koko luonnonhoidon prosessi si-
ten, että monimuotoisuuden lisääminen on metsienhoidon keskeisin 
tavoite.

 pyrkiä jättämään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle lisää vanhenevia 
ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita puita, metsiä ja 
metsiköitä.

 parantaa luonnonhoidon vaikutusten seurantaa keräämällä järjes-
telmällisesti olennaista indikaattoritietoa.

 tuoda päätöksentekoon valmisteluohje Helsingin muissa kunnissa 
omistamien kiinteistöjen luovutuksista.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin luonnonhoidon linjauksia ja 
luonnonhoidon työohjeita päivitettäessä on otettava huomioon kaupun-
kistrategian linjaukset. Myös metsien hoitotoimenpiteissä tulee huo-
mioida monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanhene-
minen kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. 
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Kaupunginhallitus toteaa pitävänsä tiedolla johtamista tärkeänä. Indi-
kaattoreita koskevan tiedon kerääminen tehostaa mahdollisuuksia 
luonnonhoidon vaikutusten seurantaan ja arviointiin. 

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen Helsingin 
muissa kunnissa omistamien kiinteistöjen luovutuksia koskevan valmis-
teluohjeen tarpeellisuudesta. Ohje tulee laatia toimialan käyttöön osoi-
tettujen määrärahojen puitteissa.

Yritysmyönteisyys ja yhteistyö yritysten kanssa

Kaupunki on pääosin toteuttanut yritysmyönteisyyttä ja yhteistyötä li-
sääviä toimenpiteitä riittävästi. Yritysasiakkaiden perehdytyksessä pal-
veluprosessien eri vaiheisiin sekä mahdollisuuksissa seurata niiden 
etenemistä on yrityskentän näkökulmasta parannettavaa, mutta palve-
luprosessin läpinäkyvyyden ja tämän edellyttämän tietojärjestelmien 
kehittämisen kustannukset voivat olla suuret.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian elinkeino-osaston tulee yhteistyössä toimialojen 
kanssa

 selvittää mahdollisuudet lisätä yritysasiakaspalveluprosessien läpi-
näkyvyyttä.

kaupunginkanslian tulee

 varmistaa, että yritysvaikutusten arvioinnit valmistuvat riittävän ai-
kaisessa vaiheessa tukemaan päätöksentekoa.

 selvittää toimiva tapa seurata pienten ja keskisuurten yritysten osal-
listumismääriä kaupungin kilpailutuksissa.

 kehittää yritysviestinnän tavoitettavuuden ja vaikuttavuuden jälki-
seurantaa.

Kaupunginhallitus toteaa, että haasteet palvelujen löydettävyydessä ja 
kaupungin organisaation hahmottamisessa ovat vaikeuttaneet yritysten 
asiointia kaupungin kanssa.  Yritysluotsitoiminta on saanut hyvää pa-
lautetta yrityksiltä, koska yritysluotsit ovat auttaneet yrityksiä oikeiden 
palvelujen löytämisessä ja yhteistyössä toimialojen kanssa. Käynnissä 
oleva hel.fi-verkkosivu-uudistus parantaa palvelujen löydettävyyttä ja 
edistää sujuvaa ja ennakoitavaa asiakaskokemusta palveluprosesseis-
ta. Samalla lupaprosessien seurattavuuteen pitää panostaa. Yritysneu-
vontaan, lupa-asioihin sekä työnantajapalveluihin liittyvät kokonaisuu-
det rakennetaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi yritys- ja yrittä-
jäkohderyhmän erityistarpeet ja palvelupolut huomioiden. Verkkosivu-
uudistuksen arvioidaan olevan valmis viimeistään kesäkuussa 2023. 
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Yritykset ja työ -sivustokokonaisuuden on kuitenkin tarkoitus olla valmis 
jo vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus toteaa, että yritysvaikutusten arvioinnin tarkoituksena 
on selvittää ennalta, millaisia ja miten laajoja vaikutuksia kaupungin 
valmistelemilla päätöksillä on yrityksiin tai yritysten toimintaedellytyk-
siin. Kaupunginhallitus yhtyy näkemykseen, että yritysnäkökulma pitää 
ottaa mukaan valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jolloin vaikutusten arvioinnilla voidaan vaikuttaa valmistelussa olevan 
asian sisältöön.  Elinkeino-osasto tukee toimialojen valmisteluprosessia 
mm. järjestämällä sekä säännöllisesti että erikseen pyydettäessä toi-
mintamallin käyttöön valmentavia koulutuksia ja antamalla palautetta 
laadituista arviointiluonnoksista. Toimialat vastaavat siitä, että ohjeis-
tusta noudatetaan ja yritysvaikutusten arvioinnit tehdään riittävän var-
haisessa vaiheessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö selvittää toimivan ta-
van seurata pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismääriä kau-
pungin kilpailutuksissa yhteistyössä kaupungin hankintojen koordinaa-
tioryhmän kanssa.

Kaupunginhallitus pitää viestinnän jälkiseurannan kehittämistä tärkeänä 
ja toteaa, että kaupunginkanslian viestintäosasto selvittää elinkeino-
osaston kanssa, miten yritysviestinnän tavoitettavuuden ja vaikuttavuu-
den jälkiseurantaa voitaisiin parantaa.

Kaupungin digitaalinen turvallisuus

Kaupungin digiturvallisuusriskeihin on varauduttu, mutta varautumista 
on edelleen tarve parantaa.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

 kehittää digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueiden organisointia, 
ohjausta ja johtamista sekä varmistaa eri osa-alueiden tavoitteiden 
ja toimenpiteiden yhdenmukaisuus.

 varmistaa riskien hallintakeinojen toimenpiteiden aikataulutus ja nii-
den toteuttaminen ajallaan.

 järjestää suureen harjoituskokonaisuuteen tarvittavat resurssit, ja 
osallistua digitaalisen turvallisuuden harjoituksiin aikaisempaa laa-
jemmassa mittakaavassa eri palvelu- ja järjestelmäkokonaisuuksien 
keskinäiset riippuvuudet huomioiden, tai järjestää harjoituksia itse.

 varmistaa, että digiturvallisuusryhmä toimii asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.
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 seurata kaupungin henkilöstön DigiABC-koulutuksien etenemistä.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamuksiin ja kehottaa 
kaupunginkansliaa ryhtymään viipymättä määrärahojensa puitteissa to-
teamusten edellyttämiin toimenpiteisiin. Digitaalisen turvallisuuden joh-
tamisen näkyvyyttä tulee lisätä ja digitaalisen turvallisuuden kokonai-
suuden vastuunjakoja tulee edelleen selkeyttää. 

Kaupunginhallitus toteaa, että digiturvallisuuden ydinryhmän kokoon-
panoa on tarkoitus laajentaa turvallisuus- ja valmiustiimin sekä tieto-
suojan edustajilla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisdemokratian toteutuminen

Hekan asukkailla ei ole päätösvaltaa kaikissa yhteishallintolain edellyt-
tämissä asioissa, ja asukasaktiivit ovat tyytymättömiä asukkaiden to-
siasiallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Yhteishallintolakia uudistetaan.

Arviointikertomuksessa todetaan, että

omistajaohjauksesta vastaavana tahona kaupunginkanslian tulee

 varmistaa, että Hekan hallitus huolehtii siitä, että asukkailla on 
vuokralaisdemokratiasäännön mahdollistamat vaikutusmahdollisuu-
det.

 osallistua Hekan vuokralaisdemokratiasäännön päivittämiseen lain 
mukaiseksi yhteishallintolain uudistamisen jälkeen.

 varmistaa, että Hekan vuokralaisdemokratiasäännön seuraavassa 
päivityksessä sääntöön lisätään määräykset aluevalvojan ja Heka-
tason valvojan kertomusten käsittelystä sekä määräys siitä, miten 
sääntöä voidaan päivittää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n halli-
tuksen tulee osana osakeyhtiölain mukaista huolellisuusvelvollisuuttaan 
varmistaa, että yhtiö noudattaa toiminnassaan sitä koskevaa sääntelyä. 
Lisäksi yhtiön hallituksen toimintaa ja velvollisuuksia määrittävät kau-
pungin konserniohje, hyvän hallintotavan ohjeistus, omistajastrategia 
sekä yhtiölle kaupunkiomistajan toimesta päätetty yhtiöjärjestys. Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisdemokratiasääntö ja sen to-
teutumisen varmistaminen ovat osa yhteishallintolain noudattamista yh-
tiön hallituksen em. velvollisuuksien mukaisesti.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokralaisdemokratiasääntö on yh-
tiön sisäinen asiakirja, jonka laatiminen ja päivittäminen on osa yhtiön 
toiminnan johtamista ja kehittämistä. Säännön päivittäminen kuuluu yh-
tiön hallituksen ja operatiivisen johdon vastuulle, missä yhtiöllä on 
myös paras asiantuntemus ja kokemus. Yhtiön tulee huolehtia vuokra-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 104 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/15
16.05.2022

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

laisdemokratiasäännön päivittämisestä yhteishallintolain uudistamisen 
jälkeen uudistuksen sisältö huomioon ottaen. Kaupunki noudattaa kon-
serniohjeen mukaisesti konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien 
lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä 
tehtävä- ja vastuujakoja.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että aluevalvojan tehtävä tai Heka-
tason valvojan tehtävä eivät perustu yhteishallintolakiin, vaan nämä 
tehtävät ovat olleet Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lisä asukasde-
mokratiaan. Yhtiö tulee tarkastelemaan näitä tehtäviä osana vuokra-
laisdemokratiasäännön päivittämistä yhteishallintolain uudistamisen 
jälkeen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 25.5.2022 mennessä kaupunginhallituksen 
lausuntoa arviointikertomuksen 2021 suosituksista.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.4.2022 vuoden 2021 arviointikerto-
muksen.

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arviointi-
kertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa.

Arviointikertomus 2021 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa arviointikerto-
muksessa esitetyistä suosituksista olisi annettava päätösehdotuksen 
mukainen lausunto. Kertomusta on esitelty kaupunginhallituksen 
9.5.2022 kokouksessa esityslistan ulkopuolisena infoasiana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö
2 Arviointikertomus 2021

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.04.2022 § 39

HEL 2021-005369 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2021 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2022 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 19.4.2022.

Käsittely

12.04.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen. Esteellisyyden 
syy: Yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut arviointiker-
tomuksen aiheiden Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2021 ja 
Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen käsittelyyn eikä ollut läsnä 
niitä käsiteltäessä.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seu-
raava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 
19.4.2022.

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

05.04.2022 Ehdotuksen mukaan

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 106 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/15
16.05.2022

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

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili(a)hel.fi
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§ 380
Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta kos-
kevaksi lainsäädännöksi

HEL 2022-004454 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi.

Lakiluonnos

Hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu muutettaviksi varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annettua lakia, kiinteistöverolakia, verotus-
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verohallin-
nosta annettua lakia.

Tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvosta-
misperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä 
alueellisia hintaeroja ja siten parantaa arvostamisjärjestelmän tasapuo-
lisuutta ja neutraalisuutta. Päämääränä on uudistus, jossa verotusarvot 
kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Maapoh-
jan arvioinnin valmistelusta ja päivityksestä vastaa Maanmittauslaitos, 
joka laajan kauppahinta-aineiston analysoinnin avulla alustavasti on 
määritellyt alue- ja käyttötarkoituskohtaisia kuvaavia markkina-
arvopohjaisia aluehintoja.

Uudistuksessa ei ole tarkoitus luopua siitä peruslähtökohdasta, että ve-
rotusarvo ja kiinteistövero määrätään erikseen maapohjalle ja erikseen 
rakennuksille. 

Yleistä

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus on kunnianhimoinen, oikeasuun-
tainen ja tarpeellinen uudistus, joka korjaa varsin hyvin vanhentuneen 
voimassa olevan lainsäädännön puutteita. Uudistuksella on hyvät 
mahdollisuudet onnistua sen tavoitteissa. On tärkeää, että esitetty uu-
distus toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.

Niin maapohjan kuin rakennusten arvostamisjärjestelmiin sekä uuden 
verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaikaan liittyy kuitenkin eräitä täs-
sä lausunnossa esitettyjä, muun muassa asunto-, elinkeino- ja ilmasto-
politiikkatavoitteisiin vaikuttavia näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon 
lakiehdotuksen jatkovalmistelussa.
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Kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin laajuutta on perusteltu, ottaen 
huomioon, ettei kuntien käytettävissä ole vielä niitä aluehintoja taikka 
rakennusten arvostusperiaatteita, joilla olisi mahdollista arvioida lakiuu-
distuksen verovaikutuksia, eri näkökulmista. Kunnilla ei näin ollen vielä 
ole mahdollisuuksia arvioida Maanmittauslaitoksen suorittamien vaiku-
tusarviointien toimivuutta. Muun muassa tarkempien kiinteistökohtais-
ten verotuksen muutoksen vaikutusarvioiden tekeminen on tässä tilan-
teessa mahdotonta. Lainsäätäjällä tulisi siksi olla kuntien vaikutusar-
viointien perusteella valmiudet tarvittaessa tarkentaa kiinteistöveropro-
senttien vaihteluvälejä ennen uudistuksen toimeenpanoa. Tämän mah-
dollistamiseksi kuntien tulee saada aluehintaehdotukset nopeasti.

Hallituksen esitysluonnoksen liitteenä oleva vaikutusarviointitarkastelu 
mahdollistaa periaatteessa kunnalle mahdollisuuden määrittää eri kiin-
teistöveroprosentit siten, että koko kunnan tasolla kiinteistöverokertymä 
pysyisi nykyisellään.

Edellä mainittuun liittyen on kuitenkin huomioitava, että verorasitus ja-
kautuisi uudistuksen jälkeen eri tavalla kunnan sisällä. Verotus kiristyy 
kunnassa niillä kiinteistöillä, joilla verotusarvot nousevat enemmän kuin 
kunnan sisällä keskimäärin (tai laskevat vähemmän kuin keskimäärin). 
Verotus laskee niillä, joilla verotusarvot nousevat keskimääräistä vä-
hemmän (tai laskevat keskimääräistä enemmän). Tähän liittyen on tär-
keää todeta, että lausuntomateriaalin mukana oleva materiaali ei mah-
dollista sitä, että veroprosentin muutoksen vaikutus yksittäisen kiinteis-
tön kiinteistöveroon voitaisiin laskea.

Hallituksen esitysluonnoksessa on esitetty verotietolakiin lisäystä, jonka 
mukaan kunnalla olisi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
Verohallinnolta kertaluovutuksena vuoden 2024 kiinteistöveroprosent-
tien määräämistä varten kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen alue-
hintatiedot ja ne tiedot maapohjista, rakennuksista ja rakennelmista joi-
ta on käytetty vuodelta 2023 toimitetussa kiinteistöverotuksessa sekä 
tiedot kiinteistöjen verotusarvosta, käyttötarkoituksesta ja kiinteistöve-
rosta. Tämä kertaluovutus on erittäin tarpeellinen. Kuntien tarpeet 
huomioiden kyseinen kertaluovutus olisi toteutettava viimeistään huhti-
toukokuussa 2023, jotta kunnilla on mahdollisuus tehdä tarvittavat las-
kelmat ja vaikutusarviot kuntien vuoden 2024 talousarviovalmistelujen 
aikatauluissa.

Lisäksi kiinteistöverotuksen kokonaisuudisuudistukseen liittyy välillisesti 
kuntien valtionosuusjärjestelmään sisältyvä veropohjan tasausjärjes-
telmä. Vuodesta 2023 eteenpäin tasausjärjestelmään sisältyy puolet 
kiinteistöveron veropohjasta. Kuntien näkökulmasta kiinteistöverotuk-
sen tuleminen mukaan tasausjärjestelmään nykyisellä mallillaan ei ole 
tarkoituksenmukainen tilanne. Lisäksi kiinteistöverouudistus tulee vai-
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kuttamaan tasausjärjestelmän kautta kuntien saamien valtionosuuksien 
euromääräiseen tasoon, ja siksi kunnille tulisi tarjota nähtäville vaikutu-
sarvioita siitä, miten tasausjärjestelmä tulisi muuttumaan kiinteistövero-
tuksen arvostamisperusteiden sekä veroprosenttien vaihteluvälien 
muuttuessa. 

Näkökohtia maapohjan verotusarvon määräytymistekijöihin

Tonttimaa

Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyt-
tötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi aluehintakartan, jonka 
mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 %. Määräajoin päivitettävät 
aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, 
osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Helsingin maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoerot ovat abso-
luuttisesti hyvin suuret, vaihdellen esimerkiksi asuinkerrostalotonttien 
osalta välillä 350–3 000 €/k-m2. Aluehintojen rajaustarkkuus on tärkeä, 
koska hintaerot voivat vaihdella hyvin pienellä alueella. Hintaero Man-
nerheimintien varren sijaitsevan ja melulta suojatun viereisen, sisäka-
dun varrella sijaitsevan asuinkerrostaloton välillä voi olla suurempi kuin 
pienemmän kunnan markkina-arvotaso. Koska Helsingissä on myös 
asemakaavan ulkopuolisia rakennuspaikkoja, tarvitaan myös m2 perus-
teisia aluehintoja.

Rakennusoikeuden määrittelystä

Lakiluonnoksen mukaan maapohjan verotusarvoa määrättäessä on 
otettava huomioon muun muassa kiinteistön rakennusoikeus. Esityksen 
perusteluissa ei ole määritelty, mitä kiinteistön rakennusoikeudella tar-
koitetaan. Tällöin on perusteltua käyttää rakennusoikeuden määritte-
lyssä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön määrittelyä. Tämä tarkoit-
taa asemakaavan määrittelemän kiinteistön pääasiallisen kerrosalan, 
kuten asuinkerrosalan lisäksi, myös asemakaavassa annetun lisäker-
rosalan laskemista rakennusoikeuteen. Jos kiinteistön käytetty raken-
nusoikeus, esimerkiksi poikkeamisluvalla, ylittää asemakaavassa mää-
ritellyn rakennusoikeuden, niin tämä ylitys tulee myös huomioida kiin-
teistöverotuksessa.

Menettelyn heikkoutena on, että tontilla olevan rakennusoikeuden si-
säiset arvoerot ovat usein suuret. Maanalaisen tilan, liiketilan ja asun-
non yksikköarvo voi etenkin kalliimmilla alueilla poiketa toisistaan mer-
kittävästi. 

Käyttötarkoituskohtaisia näkökohtia
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Asuinrakennusoikeuden markkina-arvo on Helsingissä merkittävästi 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukeman säännellyn 
asuntotuotannon enimmäishintaa suurempi, enimmillään noin nelinker-
tainen. ARA:n tukemien säännellyn asuntotuotannon tonttien verotu-
sarvoksi tulisi siksi aluehinnoista poiketen, määritellä ARA:n hintape-
rusteiden pohjalta. Jos ARA-tontteja verotetaan vapaarahoitteisten 
tonttien hinnoilla, mahdollisuudet saada tuotettua säänneltyä asunto-
tuotantoa yksityismaalle heikkenevät edelleen, mikä lisää kuntien asun-
totuotantovelvoitteita ja käytännössä vähentää asuntotuotannon toteut-
tamismahdollisuuksia, etenkin jos kunnalla ei ole tarjota kohtuuhintaisia 
tontteja. Kehitys johtaa helposti myös ARA-tonttien keskittymiseen 
edullisen tonttimaan alueille lisäten merkittävästi segregaation riskiä.

Asemakaavassa suojellut rakennukset rajoittavat tontinomistajien käyt-
tö- ja muutosmahdollisuuksia, nostavat korjaus- ja hoitokustannuksia ja 
siten osaltaan alentavat maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoa. 
Yksittäisten suojeltujen rakennusten rakennusoikeuden tulisi olla kor-
keintaan 55 % aluehinnoista, eli noin 80 % vastaavan suojelemattoman 
tontin verotusarvosta.

Yleisten rakennusten tonttien veronmääritysperusteet puuttuvat esityk-
sestä. Ne tulisi jatkovalmistelussa määrittää yhteistyössä kuntien kans-
sa.

Ne tontit, jotka eivät ole rakentamiskelpoisia (esim. puuttuu ajokelpoi-
nen katuyhteys taikka liittymismahdollisuus vesi-, viemäri- ja/tai sähkö-
verkkoon) tulisi arvostaa 20 %:iin aluehinnasta, kunnes tontit saadaan 
rakentamiskelpoisiksi. Kiinteistöveron alennus olisi yleisen oikeustajun 
mukainen ja kannustaisi osaltaan kuntia saattamaan nämä tarvittavat 
esirakentamistyöt valmiiksi.

Muu verotettava maa

Rakennusmaan ulkopuolisen maan määritelmää ja arvostusperustetta 
tulisi tarkentaa siten, että yleisten alueiden ja asemakaava-alueiden ul-
kopuolisten odotusarvomaiden rajaukset ja arvoperusteet ovat selkeät, 
läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset.  Asemakaavan mukaiset yleiset alu-
eet ja asemakaavoittamat, mutta yleiskaavassa rakennusmaaksi merki-
tyt maa-alueet arvioidaan raakamaana, jonka määritys tulisi tehdä tont-
timaan aluehintoja vastaavalla menettelyllä yhteistyössä kuntien ja 
Maanmittauslaitoksen kanssa. Esitetty haja-asutusalueiden rakennus-
paikkojen mukainen periaate 20 % aluehinnasta ei ole käyttökelpoinen 
kaupunkiolosuhteissa, sillä asemakaavoitetun alueen aluehinnat perus-
tuvat rakennusoikeuden markkina-arvoon, jota ei käytännössä voi 
muuttaa maa-alapohjaiseksi aluehinnaksi. Raakamaan hintataso on 
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hyvin kuntakohtainen ja yliarvioinnin vaara on esitetyn tyyppisen kaa-
vamaisen periaatteen pohjalta ilmeinen.

Verohallinnon tietojärjestelmän tulee mahdollistaa perusteltuja pysyviä 
muutoksia kohdekohtaiseen kiinteistöveron arvostusperusteeseen ta-
pauksissa, joissa verotuskohteen ominaisuudet ja markkina-arvo sel-
keästi poikkeavat massa-arvioinnissa huomioon otetuista hintatekijöis-
tä.

Näkökohtia rakennusten verotusarvon määräytymistekijöihin

Talousrakennukset ja katokset

Lakiluonnoksen mukaan kiinteistöveroa ei ole suoritettava alle 10 ne-
liömetrin suuruisesta talousrakennuksesta. Ympäristöministeriössä on 
valmisteilla uusi rakentamislaki. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
vuoden 2022 syksyllä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 
alusta eli samaan aikaan kun kiinteistöverolainsäädännön muutokset. 
Rakentamislakiluonnoksen mukaan alle 30 neliömetrin suuruinen ta-
lousrakennus ja alle 50 neliömetrin suuruinen katos eivät, kuin eräissä 
harvoissa tapauksissa, vaatisi rakennusvalvonnan lupaa. Näin ollen ra-
kennusvalvonta ei pysty toimittamaan näitä talousrakennuksia ja katok-
sia koskevia tietoja digi- ja väestötietotietoviraston väestötietojärjestel-
mään eikä myöskään verottajalle. Näitä talousrakennuksia ja katoksia 
koskevat tiedot verottaja saa tällöin vain verovelvolliselta. Edellä maini-
tut talousrakennukset ja katokset tulisi edellä mainituista syistä jättää 
kiinteistöverotuksen ulkopuolelle.

Rakennuksen verotusarvoon vaikuttavat tiedot

Lainsäädäntöuudistuksessa rakennusten verotusarvoihin vaikuttaviksi 
tekijöiksi jäävät kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennukselle 
ja rakennelmalle rekisteröimä käyttötarkoitus, sijaintikunta ja laajuus. 
Lisäksi verotusarvoon vaikuttaa rakennuksen ikä, jonka pohjalta vero-
tuksessa myönnetään ikävähennyksiä. Rakennusten peruskorjaukset 
eivät siten enää vaikuta rakennuksen verotusarvoihin. Peruskorjausten 
poistuminen rakennusten verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä paran-
taa verovelvollisten tasapuolista kohtelua, sillä kaikki rakennusten pe-
ruskorjaukset eivät vaadi rakennusvalvonnan lupaa ja verovelvolliset 
ovat ilmoittaneet suorittamiaan rakennusten peruskorjauksia verohal-
linnolle vaihtelevasti.

On lisäksi kannatettavaa, että rakennusten käyttöikää parantava pe-
ruskorjaaminen ei enää johda kiinteistöveron kasvamiseen. Tämä muu-
tos osaltaan kannustaa kiinteistönomistajia pitämään rakennuksensa 
asianmukaisessa kunnossa. Peruskorjausten ilmoittamista ja huomioi-
mista rakennusten verotusarvoissa voidaan muutoinkin pitää raskaana 
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ja resursseja vievänä toimenpiteenä sekä verovelvolliselle että verohal-
linnolle, joten niiden poistuminen verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä 
on siksikin perusteltua.

Uuden verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaika

Veroperusteiden ja verotuksen aluehintojen julkistaminen parantaa 
merkittävästi verotuksen läpinäkyvyyttä. Veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus 30 %:iin kolmen vuoden siirtymäaikana on hyvä ratkaisu. Se koh-
tuullistaa veromuutoksia ja antaa mahdollisuuksia oikaista sellaiset ve-
rotuksen pohjana olevat massa-arvioinnin puutteet, jotka väistämättä 
paikoin johtavat verovelvollisen kannalta kohtuuttomilta vaikuttaviin ti-
lanteisiin.

Siirtymäaikana on mahdollista havaita puutteita ja tarkentaa säännök-
siä sekä arviointituloksia, jotka eivät toimi odotetusti. Verotuksen hy-
väksyttävyyden kannalta vero-oikaisujen käsittelyn valmisteluun olisi 
syytä muodostaa paikkakuntakohtaisia kiinteistöarvioinnin asiantuntija-
ryhmiä. Muutoin vaarana on hidas käsittely ja/tai etenkin maapohjan 
osalta oikaisujen hylkäyksiä massapäätöksin Maanmittauslaitoksen 
hintamalleihin viitaten. Tällöin massa-arvioinnissa väistämättä olevia 
puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia ei myöskään päästä korjaamaan.

Korjaamisen helpottamiseksi verottajan tietojärjestelmään olisi syytä 
mahdollistaa tapauskohtaisen kiinteistökohtaisen korjaustekijän määrit-
täminen.

Kuntalaisten ja verovelvollisten kannalta veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus on muutosvaiheeseen perusteltu, mutta se osaltaan vaikeuttaa 
kunnan mahdollisuutta asettaa vuoden 2024 kiinteistöverotuksen osalta 
kunnan tulokertymän näkökulmasta tuottoneutraalille tasolle.

Lopuksi

Helsingin kaupunki korostaa, että kiinteistövero on kokonaistaloudelli-
sesti tehokas verokannon muoto. Rakennusten ja erityisesti maan tar-
jonta ei jousta kovinkaan paljon, joten niitä on mahdollista verottaa il-
man että verotus vääristää markkinoiden toimintaa. Erityisesti verrattu-
na työn- ja taloudellisen toimeliaisuuden verotukseen verrattuna kiin-
teistöveron negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät.

Kiinteistöveroehdotus mahdollistaa kunnille verorasituksen siirtämisen 
entistä voimakkaammin työnverotuksesta kiinteistöjen verotukseen ja 
täten lisää mahdollisuuksia pienentää verotuksesta aiheutuvia hyvin-
vointitappioita.
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Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistöveron ar-
vostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua tyhjien 
asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityisesti Hel-
singin ydinkeskustan osalta

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lausunnosta poistetaan viimeinen kappale: ”Helsingin 
kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistöveron arvostami-
suudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua tyhjien asuntojen 
ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityisesti Helsingin ydin-
keskustan osalta.”

Kannattaja: Maarit Vierunen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Lauri Muranen, Jo-
hanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Reetta Vanha-
nen

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, 
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 2022 HE kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi 25032022

2 Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta
3 Kiinteistövero hallituksen esityksen luonnos 25.3.2022
4 Liite I VMA rakennusten perusarvon perusteista
5 Liite II vaikutusarvioinnin perusteena käytetyt kuntakohtaiset tiedot
6 Kiinteistöverouudistus verkkoinfon 08042022 esitysmateriaalit

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uusien arvostamisperusteiden käyttöönoton edellyttämä säädösvalmis-
telu käynnistettiin valtiovarainministeriössä loppuvuonna 2017 yhteis-
työssä Verohallinnon, Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kans-
sa. Esitys, jonka tarkoituksena oli sisältää arvostamisuudistuksen to-
teuttamisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset, oli kaavailtu annetta-
vaksi vuoden 2018 syksyllä, ensi vaihe. Veroprosenteista oli suunnitel-
tu annettavaksi eri esitys vuoden 2019 syksyllä, toinen vaihe. 

Lausuntopalautteen perustella päätettiin kuitenkin, että uudistus toteu-
tetaan yhdellä kertaa kaksivaiheisen toteuttamisen sijasta, jotta verotu-
sarvojen uudistamisesta ja veroprosenttien vaihteluväleistä voidaan 
päättää yhdellä kertaa. Näin myös vaikutuksia voitiin arvioida tarkem-
min. Tämä merkitsi, että uudistusta ei voitu toimeenpanna kaavaillusti 
vuoden 2021 kiinteistöverotuksesta lähtien.

Nyt käsiteltävänä oleva esitysluonnos on vuoden 2018 esitysluonnok-
sen tapaan valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohal-
linnon, Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa ja pohjautuu 
arvostamisratkaisujen osalta olennaiselta osin vuoden 2018 esitys-
luonnokseen. Keskeisinä uusina elementteinä ehdotetaan säädettä-
väksi veroprosenttien vaihteluväleistä, määritettäväksi eri rakennusluo-
kille ikäalennusprosentit ja ikäalennusten enimmäismäärät. Asuinra-
kennusten osalta verotusarvon perusteissa otettaisiin lisäksi huomioon 
markkinahintojen alueelliset erot.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa asiassa. Mää-
räaika lausunnon antamiselle on 20.5.2022

Lausunnon valmistelu
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Lausunto on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston yhteistyönä. Lausunto perustuu 
kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon, johon on lisätty kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston täydennys sekä lausunnon lop-
puun kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 3.5.2022 äänin 7-6 
hyväksymä seuraava vastaehdotus: "Helsingin kaupunki myös esittää, 
että hallitus osana kiinteistöveron arvostamisuudistusta selvittäisi vero-
tusteknisiä tapoja puuttua tyhjien asuntojen ongelmaan, joka on viime 
aikoina ollut esillä erityisesti Helsingin ydinkeskustan osalta."

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessa 3.5.2022 hyväk-
synyt seuraavan vastaehdotuksen yksimielisesti: "Samalla lautakunta 
edellyttää, että toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä tarkenne-
taan kaupungin tietopohjaa tyhjien asuntojen määrästä ja syistä joista 
ne ovat tyhjillään. Lisäksi selvityksessä myös arvioidaan ja esitetään 
mahdollisia toimenpiteitä asiaan puuttumiseksi. Selvitys tehdään syys-
kuun 2022 loppuun mennessä."

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 2022 HE kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta 
koskevaksi lainsäädännöksi 25032022

2 Tiivistelmä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta
3 Kiinteistövero hallituksen esityksen luonnos 25.3.2022
4 Liite I VMA rakennusten perusarvon perusteista
5 Liite II vaikutusarvioinnin perusteena käytetyt kuntakohtaiset tiedot
6 Kiinteistöverouudistus verkkoinfon 08042022 esitysmateriaalit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtiovarainministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 359

HEL 2022-004454 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.05.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.05.2022 § 275

HEL 2022-004454 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteis-
töverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Lakiluonnos

Hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu muutettaviksi varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annettua lakia, kiinteistöverolakia, verotus-
tietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verohallin-
nosta annettua lakia.

Tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvosta-
misperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä 
alueellisia hintaeroja ja siten parantaa arvostamisjärjestelmän tasapuo-
lisuutta ja neutraalisuutta. Päämääränä on uudistus, jossa verotusarvot 
kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Maapoh-
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jan arvioinnin valmistelusta ja päivityksestä vastaa Maanmittauslaitos, 
joka laajan kauppahinta-aineiston analysoinnin avulla alustavasti on 
määritellyt alue- ja käyttötarkoituskohtaisia kuvaavia markkina-
arvopohjaisia aluehintoja.

Uudistuksessa ei ole tarkoitus luopua siitä peruslähtökohdasta, että ve-
rotusarvo ja kiinteistövero määrätään erikseen maapohjalle ja erikseen 
rakennuksille. 

Yleistä

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus on kunnianhimoinen, oikeasuun-
tainen ja tarpeellinen uudistus, joka varsin hyvin korjaa vanhentuneen 
voimassa olevan lainsäädännön puutteita. Uudistuksella on hyvät 
mahdollisuudet onnistua sen tavoitteissa. On tärkeää, että esitetty uu-
distus toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.

Sekä maapohjan että rakennusten arvostamisjärjestelmiin sekä uuden 
verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaikaan liittyy eräitä tässä lau-
sunnossa esitettyjä, muun muassa asunto-, elinkeino- ja ilmastopolitiik-
katavoitteisiin vaikuttavia näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon la-
kiehdotuksen jatkovalmistelussa.

Kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin laajuus on perusteltu ottaen huo-
mion, ettei kuntien käytettävissä vielä ole niitä aluehintoja taikka raken-
nusten arvostusperiaatteita, joilla olisi mahdollista arvioida lakiuudis-
tuksen verovaikutuksia eri näkökulmista. Kunnilla ei näin ollen vielä ole 
mahdollisuuksia arvioida Maanmittauslaitoksen suorittamien vaikutu-
sarviointien toimivuutta. Mm. tarkempien kiinteistökohtaisten verotuk-
sen muutoksen vaikutusarvioiden tekeminen on tässä tilanteessa mah-
dotonta. Lainsäätäjällä tulisi siksi olla kuntien vaikutusarviointien perus-
teella valmiudet tarvittaessa tarkentaa kiinteistöveroprosenttien vaihte-
luvälejä ennen uudistuksen toimeenpanoa. Tämän mahdollistamiseksi 
kuntien tulee kuitenkin saada aluehintaehdotukset nopeasti. 

Hallituksen esitysluonnoksen liitteenä oleva vaikutusarviointitarkastelu 
mahdollistaa periaatteessa kunnalle mahdollisuuden määrittää eri kiin-
teistöveroprosentit siten, että koko kunnan tasolla kiinteistöverokertymä 
pysyisi nykyisellään. 

Edellä mainittuun liittyen on kuitenkin huomioitava, että verorasitus ja-
kautuisi uudistuksen jälkeen eri tavalla kunnan sisällä. Verotus kiristyy 
kunnassa niillä kiinteistöillä, joilla verotusarvot nousevat enemmän kuin 
kunnan sisällä keskimäärin (tai laskevat vähemmän kuin keskimäärin). 
Verotus laskee niillä, joilla verotusarvot nousevat keskimääräistä vä-
hemmän (tai laskevat km. enemmän). Tähän liittyen on tärkeää todeta, 
että tämä lausuntomateriaalin mukana oleva materiaali ei mahdollista 
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sitä, että veroprosentin muutoksen vaikutus yksittäisen kiinteistön kiin-
teistöveroon voitaisiin laskea.

Näkökohtia maapohjan verotusarvon määräytymistekijöihin

Tonttimaa

Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyt-
tötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi aluehintakartan, jonka 
mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 %. Määräajoin päivitettävät 
aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, 
osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Helsingin maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoerot ovat abso-
luuttisesti hyvin suuret, vaihdellen esimerkiksi asuinkerrostalotonttien 
osalta välillä 350–3 000 €/k-m2. Aluehintojen rajaustarkkuus on tärkeä, 
koska hintaerot voivat vaihdella hyvin pienellä alueella. Hintaero Man-
nerheimintien varren ja melulta suojaavan viereisen, sisäkadun varren 
asuinkerrostalotontilla voi olla suurempi kuin pienemmän kunnan mark-
kina-arvotaso. Koska Helsingissä on myös asemakaavan ulkopuolisia 
rakennuspaikkoja, tarvitaan myös m2- pohjaisia aluehintoja.

Rakennusoikeuden määrittelystä

Lakiluonnoksen mukaan maapohjan verotusarvoa määrättäessä on 
otettava huomioon muun muassa kiinteistön rakennusoikeus. Esityksen 
perusteluissa ei ole määritelty, mitä kiinteistön rakennusoikeudella tar-
koitetaan. Tällöin on perusteltua käyttää rakennusoikeuden määritte-
lyssä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön määrittelyä. Tämä tarkoit-
taa asemakaavan määrittelemän kiinteistön pääasiallisen kerrosalan, 
kuten asuinkerrosalan lisäksi, myös asemakaavassa annetun lisäker-
rosalan laskemista rakennusoikeuteen. Jos kiinteistön käytetty raken-
nusoikeus, esimerkiksi poikkeamisluvalla, ylittää asemakaavassa mää-
ritellyn rakennusoikeuden, niin tämä ylitys tulee myös huomioida kiin-
teistöverotuksessa.

Menettelyn heikkoutena on, että tontilla olevan rakennusoikeuden si-
säiset arvoerot ovat usein suuret. Maanalaisen tilan, liiketilan ja asun-
non yksikköarvo voi etenkin kalliimmilla alueilla poiketa toisistaan mer-
kittävästi. 

Käyttötarkoituskohtaisia näkökohtia

Asuinrakennusoikeuden markkina-arvo on Helsingissä merkittävästi 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukeman säännellyn 
asuntotuotannon enimmäishintaa suurempi, enimmillään noin nelinker-
tainen. ARA:n tukemien säännellyn asuntotuotannon tonttien verotu-
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sarvoksi tulisi siksi aluehinnoista poiketen, määritellä ARA:n hintape-
rusteiden pohjalta. Jos ARA-tontteja verotetaan vapaarahoitteisten 
tonttien hinnoilla, mahdollisuudet saada tuotettua säänneltyä asunto-
tuotantoa yksityismaalle heikkenevät edelleen, mikä lisää kuntien asun-
totuotantovelvoitteita ja käytännössä vähentää asuntotuotannon toteut-
tamismahdollisuuksia, etenkin jos kunnalla ei ole tarjota kohtuuhintaisia 
tontteja. Kehitys johtaa helposti myös ARA-tonttien keskittymiseen 
edullisen tonttimaan alueille lisäten merkittävästi segregaation riskiä.

Asemakaavassa suojellut rakennukset rajoittavat tontinomistajien käyt-
tö- ja muutosmahdollisuuksia, nostavat korjaus- ja hoitokustannuksia ja 
siten osaltaan alentavat maapohjan/rakennusoikeuden markkina-arvoa. 
Yksittäisten suojeltujen rakennusten rakennusoikeuden tulisi olla kor-
keintaan 55 % aluehinnoista, eli noin 80 % vastaavan suojelemattoman 
tontin verotusarvosta.

Yleisten rakennusten tonttien veronmääritysperusteet puuttuvat esityk-
sestä. Ne tulisi jatkovalmistelussa määrittää yhteistyössä kuntien kans-
sa.

Ne tontit, jotka eivät ole rakentamiskelpoisia (esim. puuttuu ajokelpoi-
nen katuyhteys taikka liittymismahdollisuus vesi-, viemäri- ja/tai sähkö-
verkkoon) tulisi arvostaa 20 %:iin aluehinnasta, kunnes tontit saadaan 
rakentamiskelpoisiksi. Kiinteistöveron alennus olisi yleisen oikeustajun 
mukainen ja kannustaisi osaltaan kuntia saattamaan nämä tarvittavat 
esirakentamistyöt valmiiksi.

Muu verotettava maa

Rakennusmaan ulkopuolisen maan määritelmää ja arvostusperustetta 
tulisi tarkentaa siten, että yleisten alueiden ja asemakaava-alueiden ul-
kopuolisten odotusarvomaiden rajaukset ja arvoperusteet ovat selkeät, 
läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset.  Asemakaavan mukaiset yleiset alu-
eet ja asemakaavoittamat, mutta yleiskaavassa rakennusmaaksi merki-
tyt maa-alueet arvioidaan raakamaana, jonka määritys tulisi tehdä tont-
timaan aluehintoja vastaavalla menettelyllä yhteistyössä kuntien ja 
Maanmittauslaitoksen kanssa. Esitetty haja-asutusalueiden rakennus-
paikkojen mukainen, periaate 20 % aluehinnasta ei ole käyttökelpoinen 
kaupunkiolosuhteissa, sillä asemakaavoitetun alueen aluehinnat perus-
tuvat rakennusoikeuden markkina-arvoon, jota ei käytännössä voi 
muuttaa maa-alapohjaiseksi aluehinnaksi. Raakamaan hintataso on 
hyvin kuntakohtainen ja yliarvioinnin vaara on esitetyn tyyppisen kaa-
vamaisen periaatteen pohjalta ilmeinen.

Verohallinnon tietojärjestelmän tulee mahdollistaa perusteltuja pysyviä 
muutoksia kohdekohtaiseen kiinteistöveron arvostusperusteeseen ta-
pauksissa, joissa verotuskohteen ominaisuudet ja markkina-arvo sel-
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keästi poikkeavat massa-arvioinnissa huomioon otetuista hintatekijöis-
tä.

Näkökohtia rakennusten verotusarvon määräytymistekijöihin

Talousrakennukset ja katokset

Lakiluonnoksen mukaan kiinteistöveroa ei ole suoritettava alle 10 ne-
liömetrin suuruisesta talousrakennuksesta. Ympäristöministeriössä on 
valmisteilla rakentamislaki. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kulu-
van vuoden syksyllä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 
alusta eli samaan aikaan kun kiinteistöverolainsäädännön muutokset.  
Lakiluonnoksen mukaan alle 30 kerrosneliömetrin suuruinen talousra-
kennus ja alle 50 neliömetrin suuruinen katos eivät, kuin eräissä har-
voissa tapauksissa, vaatisi rakennusvalvonnan lupaa. Näin ollen ra-
kennusvalvonta ei pysty toimittamaan näitä talousrakennuksia ja katok-
sia koskevia tietoja digi- ja väestötietotietoviraston väestötietojärjestel-
mään eikä myöskään verottajalle. Näitä talousrakennuksia ja katoksia 
koskevat tiedot verottaja saa tällöin vain verovelvolliselta. Edellä maini-
tut talousrakennukset ja katokset tulisi edellä mainituista syistä jättää 
kiinteistöverotuksen ulkopuolelle.

Rakennuksen verotusarvoon vaikuttavat tiedot

Lainsäädäntöuudistuksessa rakennusten verotusarvoihin vaikuttaviksi 
tekijöiksi jäävät kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennukselle 
ja rakennelmalle rekisteröimä käyttötarkoitus, sijaintikunta ja laajuus. 
Lisäksi verotusarvoon vaikuttaa rakennuksen ikä, jonka pohjalta vero-
tuksessa myönnetään ikävähennyksiä. Rakennusten peruskorjaukset 
eivät siten enää vaikuta rakennuksen verotusarvoihin. Peruskorjausten 
poistuminen rakennusten verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä paran-
taa verovelvollisten tasapuolista kohtelua, sillä kaikki rakennusten pe-
ruskorjaukset eivät vaadi rakennusvalvonnan lupaa ja verovelvolliset 
ovat ilmoittaneet suorittamiaan rakennusten peruskorjauksia verohal-
linnolle vaihtelevasti.

On lisäksi kannatettavaa, että rakennusten käyttöikää parantava pe-
ruskorjaaminen ei enää johda kiinteistöveron kasvamiseen. Tämä muu-
tos osaltaan kannustaa kiinteistönomistajia pitämään rakennuksensa 
asianmukaisessa kunnossa. Peruskorjausten ilmoittamista ja huomioi-
mista rakennusten verotusarvoissa voidaan muutoinkin pitää raskaana 
ja resursseja vievänä toimenpiteenä sekä verovelvolliselle että verohal-
linnolle, joten niiden poistuminen verotusarvoihin vaikuttavista tekijöistä 
on siksikin perusteltua.

Uuden verojärjestelmän käyttöönoton siirtymäaika
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Veroperusteiden ja verotuksen aluehintojen julkistaminen parantaa 
merkittävästi verotuksen läpinäkyvyyttä. Veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus 30 %:iin kolmen vuoden siirtymäaikana on hyvä ratkaisu. Se koh-
tuullistaa veromuutoksia ja antaa mahdollisuuksia oikaista sellaiset ve-
rotuksen pohjana olevat massa-arvioinnin puutteet, jotka väistämättä 
paikoin johtavat verovelvollisen kannalta kohtuuttomilta vaikuttaviin ti-
lanteisiin.

Siirtymäaikana on mahdollista havaita puutteita ja tarkentaa säännök-
siä sekä arviointituloksia, jotka eivät toimi odotetusti. Verotuksen hy-
väksyttävyyden kannalta vero-oikaisujen käsittelyn valmisteluun olisi 
syytä muodostaa paikkakuntakohtaisia kiinteistöarvioinnin asiantuntija-
ryhmiä. Muutoin vaarana on hidas käsittely ja/tai etenkin maapohjan 
osalta oikaisujen hylkäyksiä massapäätöksin Maanmittauslaitoksen 
hintamalleihin viitaten. Tällöin massa-arvioinnissa väistämättä olevia 
puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia ei myöskään päästä korjaamaan.

Korjaamisen helpottamiseksi verottajan tietojärjestelmään olisi syytä 
mahdollistaa tapauskohtaisen kiinteistökohtaisen korjaustekijän määrit-
täminen.

Kuntalaisten ja verovelvollisten kannalta veron enimmäiskorotuksen ra-
joitus on muutosvaiheeseen perusteltu, mutta se osaltaan vaikeuttaa 
kunnan mahdollisuutta asettaa vuoden 2024 kiinteistöverotuksen osalta 
kunnan tulokertymän näkökulmasta tuottoneutraalille tasolle.

Lopuksi

Helsingin kaupunki korostaa, että kiinteistövero on kokonaistaloudelli-
sesti tehokas verokannon muoto. Rakennusten ja erityisesti maan tar-
jonta ei jousta kovinkaan paljon, joten niitä on mahdollista verottaa il-
man että verotus vääristää markkinoiden toimintaa. Erityisesti verrattu-
na työn- ja taloudellisen toimeliaisuuden verotukseen verrattuna kiin-
teistöveron negatiiviset vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät.

Kiinteistöveroehdotus mahdollistaa kunnille verorasituksen siirtämisen 
entistä voimakkaammin työnverotuksesta kiinteistöjen verotukseen ja 
täten lisää mahdollisuuksia pienentää verotuksesta aiheutuvia hyvin-
vointitappioita.

Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistöveron ar-
vostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua tyhjien 
asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityisesti Hel-
singin ydinkeskustan osalta.

Samalla lautakunta edellyttää, että toimialan ja kaupunginkanslian yh-
teistyönä tarkennetaan kaupungin tietopohjaa tyhjien asuntojen mää-
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rästä ja syistä, joista ne ovat tyhjillään. Lisäksi selvityksessä myös ar-
vioidaan ja esitetään mahdollisia toimenpiteitä asiaan puuttumiseksi. 
Selvitys tehdään syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Käsittely

03.05.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen 
kappale: Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana kiinteistö-
veron arvostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja puuttua 
tyhjien asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä erityises-
ti Helsingin ydinkeskustan osalta.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen 
kappale: Samalla lautakunta edellyttää, että toimialan ja kaupungin-
kanslian yhteistyönä tarkennetaan kaupungin tietopohjaa tyhjien asun-
tojen määrästä ja syistä, joista ne ovat tyhjillään. Lisäksi selvityksessä 
myös arvioidaan ja esitetään mahdollisia toimenpiteitä asiaan puuttu-
miseksi. Selvitys tehdään syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen 
viimeinen kappale: Helsingin kaupunki myös esittää, että hallitus osana 
kiinteistöveron arvostamisuudistusta selvittäisi verotusteknisiä tapoja 
puuttua tyhjien asuntojen ongelmaan, joka on viime aikoina ollut esillä 
erityisesti Helsingin ydinkeskustan osalta.

Jaa-äänet: 6
Silja Borgarsdottir Sandelin, Otto Meri, Jenni Pajunen, Katri Penttinen, 
Mika Raatikainen, Risto Rautava
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Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Jenni Hjelt, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Tuomas 
Nevanlinna, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6 - 7.

26.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pentti Ruuska, yksikön päällikkö: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi
Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: +358 9 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
Olli Järvinen, projektipäällikkö, puhelin: +358 9 310 33420

olli.jarvinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, Taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: +358 9 31036567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Maria Nelskylä, Kaupunginsihteeri, puhelin: +358 9 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 381
Tilaelementeistä koostuvien tilapäisten tilojen vuokraaminen kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön

HEL 2022-003834 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Parmaco Oy:ltä ja Adapteo Oy:ltä yh-
teensä 2 652 htm² laajuiset tilaelementeistä koostuvat lisätilat kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön liitteenä olevan 11.3.2022 
päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että viiden vuoden vuok-
ra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja investointikus-
tannuksen kokonaissumma on yhteensä enintään 6 112 000 euroa. Li-
säksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiak-
kuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Parmaco 
Oy:n ja Adapteo Oy:n kanssa sekä tekemään vuokrasopimuksiin tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma pasilan päiväkoti ja koulu.11.3.2022
2 Kustannusarvio 29.3.2022 Pasilan peruskoulu ja päivkoti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarve

Pasilan peruskoulun sekä varhaiskasvatuksen tilat eivät ole enää riittä-
vät alueen kasvavalle palvelutarpeelle. Postipuiston uusi asuinalue 
Pohjois-Pasilassa rakentuu nopeasti. Väestöennusteen mukaan 1–15 -
vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa 1 100:lla vuoteen 2036 
mennessä. Väliaikaiset noin 200 oppilaalle mitoitetut perusopetuksen ja 
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varhaiskasvatuksen tilaelementeistä koostuvat lisätilat pyritään saa-
maan käyttöön 1.8.2022. Niitä tullaan käyttämään joustavasti alueen 
muuttuvan palvelutarpeen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan käytössä ennen alueen uudisrakennushankkeiden valmistumista.

Hankkeen kiireellisyyden vuoksi valmistelevat työt on käynnistetty maa-
liskuussa 2022. Valmistelevina töinä on tehty muun muassa tilaele-
menttien sisäisiä keittiö- ja luokkatilamuutoksia. Lisäksi on suoritettu 
siirtoa valmistelevia maanrakennustöitä sekä aloitettu rakennusluvan 
hakuprosessi.

Vuokrattavat tilat

Siirtokelpoiset tilaelementit ovat nopealla aikataululla kustannustehok-
kain vaihtoehto toteuttaa riittävä määrä aloituspaikkoja Pasilan alueelle. 
Lisätilat on tarkoitus toteuttaa siirtämällä Pohjois-Pasilaan osoitteeseen 
Kustinpolku 20 sijaitsevalle Y-tontille 17119/1 Parmaco Oy:ltä vuokratut 
tilaelementit Sinivuokonpolulta (päiväkoti) sekä Adapteo Oy:ltä vuokra-
tut tilaelementit Hilatieltä (koulu). Kyseiset siirrettävät tilaelementit ovat 
jääneet nykyisissä sijainneissaan tarpeettomiksi pysyvien tilojen val-
mistuttua.

Tilaelementit sijoitetaan tontille 17119/1 siten, että kasvatuksen- ja kou-
lutuksen toimialan käyttöön suunnitellun uudisrakennuksen toteuttami-
nen samalle tontille on mahdollista samanaikaisesti tilapäisten tilojen 
käytön aikana mahdollisimman häiriöttömästi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 8.3.2022 hyväksynyt Pasilan pe-
ruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarvepäätöksessä. Tilo-
jen toteuttamisessa tullaan huomioimaan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan tarvepäätöksen mukaisesti henkilöstön ja oppijoiden näkemyk-
set tilojen kehittämisessä sekä varmistetaan tilojen kokonaistaloudelli-
suus ja kiinnitetään erityistä huomiota tilojen valmistumiseen sovitussa 
aikataulussa.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta ja hankkeen kustannukset

Ulosmaksettava kokonaisvuokra 60 kk:n määräajalta 1.8.2022–
31.7.2027 on yhteensä noin 3 352 000 euroa. 

Ulosmaksettava vuokra jakautuu vuokranantajien kesken siten, että 
Parmaco Oy:lle maksetaan noin 22 800 €/kk ja Adapteo Oy:lle noin 33 
000 €/kk. 

Parmaco Oy:ltä vuokratun Sinivuokonpolulta siirrettävän päiväkotipavil-
jongin investointina Parmaco Oy:lle maksettavat arvonlisäverottomat 
siirto-, asennus- ja muutoskustannukset ovat noin 700 000 euroa. 
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Adapteo Oy:ltä vuokratun Hilatieltä siirrettävän koulupaviljongin inves-
tointina Adapteo Oy:lle maksettavat arvonlisäverottomat siirto-, asen-
nus- ja muutoskustannukset ovat noin 600 000 euroa.

Päätöksen mukainen enimmäishinta 6 112 000 euroa sisältää inves-
tointikustannuksia yhteensä 2 760 000 euroa. Investointikustannuksiin 
sisältyvät edellä mainitut siirto-, asennus- ja muutoskustannukset sekä 
maanrakennustyöt.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Arvioitu tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on vuo-
dessa noin 1 363 500 euroa, eli noin 113 625 euroa kuukaudessa. Ne-
liövuokran perusteena on 2 562 htm². Kuukausivuokra on 44,35 eu-
roa/htm²/kk, joka muodostuu tilavuokrasta 21,80 euroa/htm²/kk, ylläpi-
tovuokrasta  2,90 euroa/htm²/kk, yleiskustannuksesta 0,50 eu-
roa/htm²/kk sekä investointikustannuksina aiheutuvista siirto-, asennus-
, muutos- ja maarakennustöistä muodostuvasta 60 kk:n määräajalle jy-
vitettävästä perustamiskustannuksesta 19,15 euroa/htm²/kk.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tavoitteena on, että tilat luovutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käyttöön viimeistään 1.8.2022.

Rahoitus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista. Investointikustannukset rahoitetaan vuoden 
2022 talousarvion liitteenä olevan talonrakennushankkeiden rakenta-
misohjelman alakohdalta
8 02 02 06 Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötilat.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen perusteella kaupunginhallitus 
on toimivaltainen päättämään vuokraamisesta, kun määräaikaisen so-
pimuksen ennakoitu kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enin-
tään 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankesuunnitelma pasilan päiväkoti ja koulu.11.3.2022
2 Kustannusarvio 29.3.2022 Pasilan peruskoulu ja päivkoti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.04.2022 
§ 28

HEL 2022-003834 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliai-
kaisten, osoitteeseen Kustinpolku 20 toteutettavien, huoneistoalaltaan 
yhteensä noin 2 652 htm² suuruisten lisätilojen 11.3.2022 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että määräaikaiselta viiden 
vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja 
rakennuspaikan järjestelyihin liittyvien investointikustannusten koko-
naissumma on yhteensä enintään 6 112 000 euroa.

Käsittely

07.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kalevi Hinkkanen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Honkanen, rakennusinsinööri, puhelin: 310 22784

juha.honkanen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hnkkanen(a)hel.fi
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§ 382
Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseota koskeva jatkosopimus val-
tion ja kaupungin välisestä yhteistyöstä

HEL 2021-010581 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan liitteenä olevan Suomen valtion ja 
Helsingin kaupungin välisen yhteistyön jatkosopimuksen Suomen arkki-
tehtuuri- ja designmuseon edistämiseksi. Päätös on ehdollinen, kunnes 
valtio tekee vastaavan päätöksen. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa 
kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tarvittaessa hyväksy-
mään siihen valtion käsittelyssä ilmeneviä vähäisiä tarkistuksia.

Kaupunginhallitus myönsi vuoden 2022 talousarvion kohdalta 1 30 01 
Kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 10402010580103) 
Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle yhteensä enintään 670 
000 euroa museohankkeen vaatimien selvitysten sekä säätiön toimin-
nan käynnistämiseen liittyvien kulujen kattamiseen vuosille 2022−2024. 
Määräraha kohdennetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston käytettäväksi, joka huolehtii määrärahan maksatuksesta säätiöl-
le. 

Määräraha maksetaan kahdessa osassa vuoden 2022 aikana. Ensim-
mäinen osa, 285 000 euroa, maksetaan nyt hyväksyttävän yhteistyön 
jatkosopimuksen perusteella. Toinen osa, enintään 385 000 euroa, pe-
rustuu alkuperäiseen valtion ja kaupungin väliseen yhteistyösopimuk-
seen, jossa kumpikin osapuoli on sitoutunut rahoittamaan museohank-
keen valmistelua 500 000 eurolla. Valmistelumäärärahasta osoitetaan 
säätiölle osuus, joka siitä on käyttämättä siinä vaiheessa, kun hank-
keen valmistelu siirtyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta säätiölle. 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki ei myöhemmin osallis-
tu museon käyttötalouden kustannusten kattamiseen eikä muutoinkaan 
museon säännöllisen toiminnan rahoittamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 310 21874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Arkkitehtuuri- ja designmuseon yhteistyön jatkosopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen arkkitehtuuri- ja de-
signmuseosäätiö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet 
vuoden 2017 lopulla yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Designmu-
seon taustasäätiöiden kanssa hankkeen kansainvälistä huipputasoa 
edustavan arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi Helsinkiin. 
Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 225 valtion ja kaupungin väli-
sen yhteistyösopimuksen, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö ja kau-
punki olivat tehneet 24.3.2021 uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon 
edistämiseksi.

Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen pääomatavoitteeksi sovittiin 
yhteensä 150 miljoonaa euroa, josta valtion ehdollinen pääomitusosuus 
olisi 60 miljoonaa euroa, kaupungin vastaavasti 60 miljoonaa euroa ja 
yksityisen rahoituksen osuus 30 miljoonaa euroa. Kaupungin pääomi-
tus toteutuu tasatahtia valtion kanssa vuosina 2023−2026. 

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla on merkittynä koko-
naispääomituksen suuruinen varaus. Vuosittaiset pääomituserät val-
mistellaan osana kunkin vuoden talousarviosuunnittelua. Tämänhetki-
sen arvion mukaan kaupungin pääomituserät ovat kaksi miljoonaa eu-
roa vuonna 2023, 13 miljoonaa vuonna 2024, 10 miljoonaa vuonna 
2025 ja 35 miljoonaa vuonna 2026. 

Yksityisistä rahoittajista ehdolliset pääomituspäätökset ovat tehneet 
Jane ja Aatos Erkon säätiö 20 miljoonalla eurolla, Svenska kulturfon-
den kahdella miljoonalla eurolla, Suomen kulttuurirahasto kahdella mil-
joonalla eurolla ja Saastamoisen säätiö yhdellä miljoonalla. 
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Museon on tarkoitus jäädä Makasiinirantaan suunniteltavaan raken-
nukseen vuokralle, ja vuokrakustannuksia katetaan kokonaispääoman 
tuotolla. Museon toimintaa rahoitetaan valtakunnallisena vastuumu-
seona valtionosuuksin. Kaupunki ei myöhemmin osallistu museon käyt-
tötalouden kustannusten kattamiseen eikä muutoinkaan museon sään-
nöllisen toiminnan rahoittamiseen.

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustaminen

Kaupungin ja valtion välisen yhteistyösopimuksen tekemisen jälkeen 
museohankkeen valmistelu on edennyt sekä hallinnollisten rakenteiden 
että sisällönkehityksen osalta. 

Valtio ja kaupunki ovat yhdessä perustaneet Suomen arkkitehtuuri- ja 
designmuseosäätiön ja nimenneet sille asiantuntijahallituksen. Kau-
pungin puolesta säätiön perustamisesta on päättänyt kaupunginhallitus 
8.11.2021 § 831 ja hallituksen nimeämisestä konsernijaosto 4.4.2022 § 
43. 

Säätiön tehtävänä on turvata uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon 
suunnittelulle olosuhteet, joissa varmistetaan säätiömuotoinen toiminta 
kunnianhimoisella kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hallituksen 
nimeämisessä keskeisiksi osaamisalueiksi tunnistettiin varainhallinta, 
juridiikka, kiinteistökehittäminen, museoala, suunnittelualat, johtaminen 
sekä pohjoismainen ja kansainvälinen osaaminen.

Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Valtiokonttorin pääjohta-
ja Timo Laitinen, joka on toiminut museohankkeen ohjausryhmän pu-
heenjohtajana keväästä 2021 lähtien. Hallituksen jäseniä ovat arkkitehti 
SAFA Mikko Aho, Föreningen Konstsamfundet ry:n toimitusjohtaja Ste-
fan Björkman, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, Senaatti-
kiinteistöjen laatu- ja yhteiskuntavastuujohtaja Juha Lemström, valtio-
varainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen, Bang & Olufsenin 
Chief Design Officer Miklu Silvanto, Serlachius-museoiden johtaja Pauli 
Sivonen sekä Aalto-yliopiston strategisen muotoilun professori Anna 
Valtonen.

Museohankkeen henkilöstön, huhtikuussa 2021 aloittaneen hankejoh-
taja Kaarina Gouldin ja kahden muun työntekijän, on tarkoitus siirtyä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta säätiön palvelukseen, kun Patentti- 
ja rekisterihallitus on hyväksynyt säätiön rekisteröimisen kesän 2022 
aikana. 

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sisällöllinen kehittyminen

Hankeorganisaatio on käynnistänyt yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon, 
Designmuseon ja niiden keskeisten sidosryhmien kanssa palvelumuo-
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toiluprosessin, jota fasilitoi teknologia-, design- ja palvelumuotoiluyritys 
Solita Oy. Suunnittelutyötä tukee kansainvälisestä näkökulmasta 
newyorkilainen konsultti David van der Leer Design Decisions, jolla on 
mittavat referenssit mm. museoalan hankkeista. Palvelumuotoiluilla 
kartutetaan pohja-aineistoa museon tulevalle toiminnalle sekä arkkiteh-
tuurikilpailun toiminnallisiin ja tilallisiin lähtötietoihin.

Kaupungin järjestämä laatu- ja konseptikilpailu Makasiinirannan alueen 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi käynnistyi kesällä 2021. Kilpailun 
tuomaristo on valinnut toiseen vaiheeseen neljä ehdotusta, joiden poh-
jalta kehitetyt versiot tulevat kaupunkilaisten nähtäville heinäkuun 2022 
alussa. Kilpailun on määrä ratketa marraskuussa 2022. Arkkitehtuuri- ja 
designmuseon suunnitelmat ja alustava tilaohjelma on tarkoitus ankku-
roida Makasiininrannan jatkosuunnitteluun ja vuonna 2023 järjestettä-
vän arkkitehtuurikilpailun pohjatietoihin. Jatkosuunnittelussa määrite-
tään museolle tarkempi sijainti.

Museohankkeen toteutusrakenteesta tehdään KPMG:n kanssa arvonli-
säverokonsultointia sekä ostopalveluna tila- ja kustannuskonsultointia.

Valtion ja kaupungin välisen yhteistyön jatkosopimus ja rahoituksen siirtymävaihe

Valtio ja kaupunki ovat alkuperäisessä yhteistyösopimuksessa sitoutu-
neet rahoittamaan museohankkeen valmistelua kumpikin 500 000 eu-
rolla. Yhteistyösopimus kattoi hankkeen käynnistämisvaiheen. Hank-
keen edetessä kohti säätiömallia tarvitaan jatkosopimus hankkeen ra-
hoituksen ja toimintojen siirtämiseksi säätiöön sekä talouden turvaami-
seksi hankevaiheessa. 

Vuonna 2022 uusia menoja aiheuttavat mm. verokonsultoinnit, tilaoh-
jelma- ja kustannuskonsultoinnit, viestinnän ja vuorovaikutuksen lisään-
tyminen sekä säätiön hallituksen palkkionmaksun käynnistyminen. Ar-
vonlisäverokonsultointia on tehty yhteistyössä sekä KPMG:n että kau-
punginkanslian oikeuspalvelujen kanssa. 

Valtion, kaupungin ja museohankkeen yhteisten laskelmien perusteella 
hankeorganisaatiolle tulisi osoittaa enintään 285 000 euron lisärahoitus 
hankkeen edellyttämien konsultointien sekä säätiön hallinnollisten kulu-
jen kattamiseen. Lisärahoitus myönnetään kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista ja maksetaan säätiölle heti.

Toinen rahoitusosa, enintään 385 000 euroa, perustuu alkuperäiseen 
yhteistyösopimukseen. Valmistelukustannuksia on tähän asti maksettu 
sekä kaupunginhallituksen käyttövaroista että kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan määrärahoista. Samalla kun lisärahoitus myönnetään, on tar-
koituksenmukaista osoittaa kaupunginhallituksen käyttövaroista myös 
alkuperäisestä rahoitussitoumuksesta käyttämättä oleva osuus. Sää-
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tiölle osoitetaan se osuus, joka 500 000 euron valmistelumäärärahasta 
on käyttämättä siinä vaiheessa, kun museohankkeen valmistelu ja 
henkilöstö siirtyvät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta säätiöön. 

Yhteistyön jatkosopimus ja rahoitusmallit on valmisteltu yhdessä val-
tion, kaupungin ja hankeorganisaation kesken. Kulut ja jatkorahoitus to-
teutuvat yhtä suurin osuuksin valtion ja kaupungin kesken. Kaupungin-
hallituksen päätös on ehdollinen, kunnes valtio on tehnyt vastaavan 
päätöksen. Jos valtion käsittelyssä ilmenee sopimukseen vähäisiä tek-
nisiä tarkistustarpeita, on tarkoituksenmukaista, että kansliapäällikkö 
voi hyväksyä ne ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Sopimuksessa mainittu kiinteistöosakeyhtiön perustaminen on tulossa 
kaupunginhallituksen päätettäväksi erillisenä asiana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 310 21874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arkkitehtuuri- ja designmuseon yhteistyön jatkosopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen arkkitehtuuri- ja de-
signmuseosäätiö

Tiedoksi

Arkkitehtuuri- ja designmuseohanke
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunginkanslian taloushallinto

Päätöshistoria
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.04.2022 § 43

HEL 2021-010581 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osaltaan nimetä Suomen 
arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitukseen sen ensimmäiselle 
toimikaudelle seuraavat jäsenet:

Timo Laitinen
pääjohtaja, Valtiokonttori, hallituksen puheenjohtaja

Mikko Aho
arkkitehti SAFA

Stefan Björkman
verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.

Anne Korkiakoski
hallitusammattilainen 

Juha Lemström
yhteiskunta- ja laatujohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Leena Mörttinen
alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö 

Mikael Silvanto
designjohtaja, Bang & Olufsen 

Pauli Sivonen
johtaja, Serlachius-museot

Anna Valtonen
professori, Aalto-yliopisto, muotoilun laitos

Päätös on ehdollinen, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa 
hallituksen jäsenet vastaavalla kokoonpanolla. Jäsenet nimetään sää-
tiön sääntöjen mukaisesti vuosina 2023−2025 päättyviksi toimikausiksi 
kaupungin ja opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen sopimuksen mu-
kaisesti.

Hallituksen palkkioissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
Suomen Kansallisoopperan hallitukselle kulloinkin vahvistamaa palk-
kiotasoa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 134 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/18
16.05.2022

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Paiju Tyrväinen, palvelun päällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 927

HEL 2021-010581 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti korjata 8.11.2021 tekemäänsä päätöstä § 831 
koskien Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamista si-
ten, että säätiön peruspääoman maksamista varten osoitettu 25 000 
euron suuruinen määräraha osoitetaan aiemmasta päätöksestä poike-
ten talousarvion kohdasta 1 30 01 (Kaupunginhallituksen käyttövarat).

08.11.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 383
Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponsi HUSin kä-
tilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toi-
menpiteiden seurannasta

HEL 2021-014081 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
8.12.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 8.12.2021 valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloi-
tetta kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: 
"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, miten so-
siaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUSin kätilöiden 
työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toimenpiteiden 
etenemistä." 

Kaupunginhallitus toteaa, että kätilöt työskentelevät Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa. Henkilöstön työympä-
ristön ja työsuhteiden parantamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet 
ovat työnantajan eli HUSin vastuulla.      



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 136 (149)
Kaupunginhallitus

Asia/19
16.05.2022

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

Asiaa ja kehittämistoimenpiteitä on käsitelty Helsingin kaupungin ja 
HUSin terveyssuunnittelukokouksessa. HUS seuraa valmistelemiensa 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. HUSista saadut tilannearviot toimitetaan 
tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.04.2022 § 87

HEL 2021-014081 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponnesta 
koskien kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista:
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"Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta, miten 
sosiaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUSin kätilöiden 
työympäristön ja työsuhteiden parantamiseksi korjaavien toimenpitei-
den etenemistä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kä-
tilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) sairaaloissa, ja muun muassa henkilöstön työympäristön ja työ-
suhteiden parantamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet ovat kätilöiden 
osalta työnantajan eli HUSin vastuulla. 

Asiaa on käsitelty Helsingin kaupungin ja HUSin terveyssuunnitteluko-
kouksessa 15.12.2021, jossa HUSin edustajat kertoivat valmistelevan-
sa kehittämistoimenpiteitä.

Kun HUS seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, sosiaali- ja terveystoi-
miala toimittaa HUSista saadut tilannearviot tiedoksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työn-
tekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa 
asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

Käsittely

26.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
jäsen Eva Biaudet: Ehdotan että sana "voi" poistetaan lauseesta ”Kun 
HUS seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, sosiaali- ja terveystoimiala 
voi toimittaa HUSista saadut tilannearviot tiedoksi sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle.”

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

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

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
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Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044
annamari.rinne(a)hel.fi
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§ 384
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi kaupungin ylläpitämästä 
talviuintipaikasta

HEL 2021-006821 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään aloitetta Laajasalon talviuintipaikasta 2.6.2021 kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomus-
ponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta, että 
yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella 
kaupunki voisi itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa 
talviuintipaikkaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on viime vuoden lopulla hyväksynyt 
kaikille toimialan palvelukokonaisuuksille palvelustrategiat, joissa mää-
ritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä palveluissa toimi-
taan kumppanina ja mahdollistajana, ja minkä palvelujen tuottamiseen 
kaupunki ei osallistu.
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Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategiassa talviuinti määritel-
lään osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseen tähtäävää toimintaa, 
jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan liikunnan pariin yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää tal-
viuintimahdollisuuksia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa, eikä 
talviuinti siten pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa 
tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä kolmetoista seurojen ylläpitämää talviuinti-
paikkaa. Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän puku-
suojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Palvelustrategian mukai-
sesti kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuinti-
seuroille. Talviuintipaikan ylläpitäjät vastaavat uintipaikkojen turvalli-
suudesta sekä niihin kuuluvien rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja 
varusteiden kunnossapidosta.

Nykyiset sopimukset talviuintiseurojen kanssa päättyvät ensi vuonna. 
Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan tarkentaa hakumenettelyä 
ja kriteerejä, jotta talviuintimahdollisuuksia olisi tarjolla nykyistä enem-
män myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät ole talviuintiseurojen jäse-
niä. Yhdessä toimijoiden kanssa pyritään parantamaan myös viestintää 
talviuintipaikoista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa tal-
viuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten 
tuottamia talviuintipaikkoja on alustavasti suunnitteilla mm. Hietalah-
teen osana saunatoimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei 
edellytetä jäsenyyttä, vaan uimaan ja saunaan pääsee kertamaksulla.

Vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa hyväksyttiin OmaStadi-
hanke "Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin", jonka puitteissa 
tullaan kartoittamaan soveltuvia uusia paikkoja ja laatimaan toteutus-
suunnitelma kattavasta talviuintipaikkojen verkostosta. Suunnitelman 
toteuttaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan perustamalla kol-
mesta viiteen uutta talviuintipaikkaa eri puolille kaupunkia. OmaStadi-
hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen uintipaikkojen ylläpidosta 
sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toivomusponnen johdosta anta-
massaan lausunnossa edellyttänyt, että OmaStadi-hankkeen toteutuk-
sen jälkeen talviuintipaikkojen riittävyyttä seurataan eri kaupunginosis-
sa, ja tarvittaessa selvitetään toimia, joilla kohtuuhintaisia talviuinti-
mahdollisuuksia voidaan edistää vastaamaan kysyntää.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 363

HEL 2021-006821 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.05.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.03.2022 § 42
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HEL 2021-006821 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelu-
kokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalveluko-
konaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikun-
tapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin 
mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina 
ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei 
osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee 
talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimin-
taa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikun-
nan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuk-
sia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritys-
ten kanssa, eikä se näin ollen pääsääntöisesti ole toimintaa, jota kau-
punki itse tuottaa tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kau-
punkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki 
toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka 
järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. 

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilais-
ten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat 
hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdolli-
suuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin -hanke sai 3 875 
ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laaditaan toteu-
tussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen verkostosta, ja 
aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteuttaminen pe-
rustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä. OmaStadi 
hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen ylläpidosta 
sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa. 

Nykyiset sopimukset talviuintiseurojen kanssa päättyvät vuonna 2023. 
Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan tarkentaa hakumenettelyä 
ja kriteerejä, jotta talviuintimahdollisuuksia olisi tarjolla nykyistä enem-
män myös niille kaupunkilaisille, jotka eivät ole talviuintiseurojen jäse-
niä. Yhdessä toimijoiden kanssa pyritään parantamaan myös viestintää 
talviuintipaikoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Talviuintimahdolli-
suuksista viestiminen otetaan paremmin huomioon liikuntapalvelujen 
verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.
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Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa tal-
viuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten 
tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista sauna-
toimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyt-
tä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. 
talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esi-
merkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varustei-
den huollosta ja kunnossapidosta.

OmaStadi-hankkeen puitteissa toteutettujen uusien talviuintipaikkojen 
käynnistymisen jälkeen toimiala seuraa talviuintipaikkojen riittävyyttä eri 
kaupunginosissa ja tarvittaessa selvittää toimia, joilla voidaan edistää 
kohtuuhintaisten talviuintimahdollisuuksien perustamista eri kaupungi-
nosiin kysyntää vastaavasti.

Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: 

OmaStadi-hankkeen puitteissa toteutettujen uusien talviuintipaikkojen 
käynnistymisen jälkeen toimiala seuraa talviuintipaikkojen riittävyyttä eri 
kaupunginosissa ja tarvittaessa selvittää toimia, joilla voidaan edistää 
kohtuuhintaisten talviuintimahdollisuuksien perustamista eri kaupungi-
nosiin kysyntää vastaavasti.

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Eeva Kärkkäinen: Korvataan kappaleen (2) viimeinen lause kappaleel-
la:

Talviuintimahdollisuuksia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteis-
työssä seurojen ja yritysten kanssa, eikä se näin ollen pääsääntöisesti 
ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa tai ylläpitää.

Kannattaja: Veronika Honkasalo
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Eeva Kärkkäisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

15.02.2022 Pöydälle

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 385
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 19. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 9.5.2022
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

 

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 10.5.2022
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 10.5.2022
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 10.5.2022
- ympäristö- ja lupajaosto 12.5.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.5.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
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 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
379, 380, 383, 384 ja 385 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 376, 377, 378, 381 ja 382 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Paavo Arhinmäki Anniina Iskanius

Johanna Nuorteva Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.05.2022.


