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Kokousaika 06.06.2012 16:00 - 23:26

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Abdulla, Zahra saapui 17:32, poissa: 190§ - 197§
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Autti, Lilli
Bergholm, Jorma
Björnberg-Enckell, Maria
Brax, Tuija
Ebeling, Mika
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Heinäluoma, Eero
Helistö, Kimmo
Holopainen, Mari
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Kanerva, Seppo
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Karu, Heikki
Kolbe, Laura saapui 16:16, poissa: 190§ - 195§
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Kuikka, Essi
Lahti, Jere
Luukkainen, Hannele
Moisio, Elina
Muurinen, Seija
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo saapui 16:40, poissa: 190§ - 196§
Ojala, Outi
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Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia saapui 18:52, poissa: 190§ - 198§
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi saapui 16:05
Peltola, Kati
Rantanen, Tuomas saapui 16:05, poissa: 190§
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Rissanen, Laura saapui 19:53, poissa: 190§ - 199§
Saarnio, Pekka
Saukkonen, Lea saapui 16:08, poissa: 190§ - 194§
Soininvaara, Osmo saapui 16:06, poissa: 190§ - 193§
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Valpas, Antti
Valtonen, Olli
Vapaavuori, Jan
Vesikansa, Sanna
Vikstedt, Tea
Virkkunen, Julia
Vuorinen, Markku
Ylikahri, Ville
Andersson, Annika varajäsen
Brettschneider, Gunvor varajäsen
Enroth, Matti varajäsen
Hamid, Jasmin varajäsen
Ikävalko, Suzan varajäsen

saapui 16:11, poissa: 190§ - 195§
Järvinen, Jukka varajäsen
Kantola, Tarja varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Laine, Reiska varajäsen
Leppä-aho, Pauli varajäsen
Lohi, Jyrki varajäsen
Loukoila, Eija varajäsen
Malinen, Jouko varajäsen
Molander, Sole varajäsen
Näre, Sari varajäsen

poistui 17:32, poissa: 199§ - 204§



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012
Kaupunginvaltuusto

06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Ranki, Risto varajäsen
poistui 18:52, poissa: 200§ - 204§

Riihelä, Esko varajäsen
poistui 19:53, poissa: 201§ - 204§

Rydman, Wille varajäsen
Sademies, Olli varajäsen

saapui 16:06, poissa: 190§, 191§
Skoglund, Riitta varajäsen
Snäll, Riitta varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Välimäki, Heta varajäsen

saapui 19:19, poissa: 190§ - 198§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Summanen, Juha osastopäällikkö
Hari, Olli kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Snellman, Johanna tiedottaja
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö

Asiantuntijat

Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Toivola, Matti toimitusjohtaja
Sutinen, Pia organisaatioasiantuntija
Iivanainen, Antti organisaatioasiantuntija
Simoila, Riitta organisaatioasiantuntija
Järvenkallas, Satu päivähoidon johtaja
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Kivelä Matti toimistopäällikkö
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Tid 06.06.2012 16:00 - 23:26

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Krohn, Minerva stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Abdulla, Zahra anlände 17:32, frånvarande: 190§ - 

197§
Alanko-Kahiluoto, Outi
Anttila, Maija
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Autti, Lilli
Bergholm, Jorma
Björnberg-Enckell, Maria
Brax, Tuija
Ebeling, Mika
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Heinäluoma, Eero
Helistö, Kimmo
Holopainen, Mari
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Kanerva, Seppo
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Karu, Heikki
Kolbe, Laura anlände 16:16, frånvarande: 190§ - 

195§
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Kuikka, Essi
Lahti, Jere
Luukkainen, Hannele
Moisio, Elina
Muurinen, Seija
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo anlände 16:40, frånvarande: 190§ - 
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196§
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia ersättare

anlände 18:52, frånvarande: 190§ - 
198§

Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi anlände 16:05
Peltola, Kati
Rantanen, Tuomas anlände 16:05, frånvarande: 190§
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Rissanen, Laura anlände 19:53, frånvarande: 190§ - 

199§
Saarnio, Pekka
Saukkonen, Lea anlände 16:08, frånvarande: 190§ - 

194§
Soininvaara, Osmo anlände 16:06, frånvarande: 190§ - 

193§
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Tenkula, Tarja
Thors, Astrid
Torvalds, Nils
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Valpas, Antti
Valtonen, Olli
Vapaavuori, Jan
Vesikansa, Sanna
Vikstedt, Tea
Virkkunen, Julia
Vuorinen, Markku
Ylikahri, Ville
Andersson, Annika ersättare
Brettschneider, Gunvor ersättare
Enroth, Matti ersättare
Hamid, Jasmin ersättare
Ikävalko, Suzan ersättare

anlände 16:11, frånvarande: 190§ - 
195§

Järvinen, Jukka ersättare
Kantola, Tarja ersättare
Karhu, Jessica ersättare
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Laine, Reiska ersättare
Leppä-aho, Pauli ersättare
Lohi, Jyrki ersättare
Loukoila, Eija ersättare
Malinen, Jouko ersättare
Molander, Sole ersättare
Näre, Sari ersättare

avlägsnade sig 17:32, frånvarande: 
199§ - 204§

Ranki, Risto ersättare
avlägsnade sig 18:52, frånvarande: 
200§ - 204§

Riihelä, Esko ersättare
avlägsnade sig 19:53, frånvarande: 
201§ - 204§

Rydman, Wille ersättare
Sademies, Olli ersättare

anlände 16:06, frånvarande: 190§, 
191§

Skoglund, Riitta ersättare
Snäll, Riitta ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Välimäki, Heta ersättare

anlände 19:19, frånvarande: 190§ - 
198§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Penttilä, Hannu biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio finansdirektör
Ratasvuori, Eila förvaltningsdirektör
Summanen, Juha avdelningschef
Hari, Olli stadssekreterare
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Saarinen, Erja biträdande stadssekreterare
Katajamäki, Paula informatör
Snellman, Johanna informatör
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Waronen, Eero kommunikationschef
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti stf. chef för 

beslutsberedningsenheten

Sakkunniga

Sarvilinna, Sami stadsjurist
Toivola, Matti verkställande direktör
Sutinen, Pia organisationssakkunnig
Iivanainen, Antti organisationssakkunnig
Simoila, Riitta organisationssakkunnig
Järvenkallas, Satu dagvårdsdirektör
Kivelä Matti byråchef
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§ Asia

190 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

191 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

192 Kj/3 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön ja Helsingin kaupungin 
taloussäännön muuttaminen
Ändring av instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen och av 
ekonomistadgan

193 Kj/4 Asuntolautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i bostadsnämnden

194 Ryj/5 Pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
määrääminen
Handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör

195 Kaj/6 Terveyskeskuksen ja työterveyskeskuksen päätearkiston 
hankesuunnitelma
Projektplan för ett slutarkiv för hälsovårdscentralen och 
företagshälsovårdscentralen

196 Kaj/7 Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma
Översiktsplan för Sörnästunneln

197 Kaj/8 Sörnäisten korttelin nro 571 osan ja kortteleiden nro 10593 ja 10595 - 
10598 ym. alueiden (Kalasataman keskus) asemakaavan 
muuttaminen (nro 12070)
Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 571 och för kvarteren nr 
10593 och 10595 - 10598 m.m. i Sörnäs (Fiskehamnens centrum) (nr 
12070)

198 Kaj/9 Sörnäisten korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan 
hyväksyminen sekä korttelin nro 10570 osan ja puisto- ym. alueiden 
(Verkkosaaren kelluvat asunnot) asemakaavan muuttaminen (nro 
11956)
Detaljplan för en del av kvarteret nr 10619 och vattenområde och 
detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 10570 och parkområden 
m.m. i Sörnäs (flytande bostäder vid Nätholmen) (nr 11956)

199 Kaj/10 Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä 
Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden 
(Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 
11978)
Detaljplan för gatuområden m.m. i Vallgård och detaljplaneändring för 
park- och gatuområden m.m. i Hermanstad, Vallgård, Majstad och 
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Gumtäkt (kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen) (nr 11978)

200 Kaj/11 Lauttasaaren tonttien 31134/7 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 
12022)
Detaljplaneändring för tomterna nr 31134/7 och 8 på Drumsö (nr 
12022)

201 Kaj/12 Lauttasaaren tontin 31134/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11933)
Detaljplaneändring för tomten nr 31134/13 på Drumsö (nr 11933)

202 Stj/13 Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen
Omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet

203 Stj/14 Varhaiskasvatustoimen organisaation perustaminen
Inrättande av ett barnomsorgsväsen

204 Kj/15 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen ja 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston asettaminen
Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen och tillsättande av en 
social- och hälsovårdssektion inom stadsstyrelsen

205 -/16 Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat yhdeksän aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande nio motioner
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§ 190
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta 
olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen 
oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous oli kutsuttu 
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä 
järjestyksessä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
valtuusto oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista
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§ 191
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut Olli Valtonen ja Terhi Mäki sekä varatarkastajiksi Heikki 
Karu ja Elina Moisio.
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§ 192
Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön ja Helsingin 
kaupungin taloussäännön muuttaminen

HEL 2012-006568 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 
1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto

– elinkeinopalvelu.

3 § 

Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 
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Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö Uusi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö KVSTO_121011
3 Helsingin kaupungin taloussääntö Uusi
4 Helsingin kaupungin taloussääntö KVSTO_110511
5 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 1.6.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto

– elinkeinopalvelu.
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3 § 

Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 

Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus myönsi 12.12.2011 § 1127 eron talous- ja 
suunnittelukeskuksen varainhallinnan osastopäällikölle, 
kaupunginkamreeri Seppo Ollille 1.10.2012 alkaen. Päätöksessä Khs 
kehotti talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan 
kaupunginkamreerin viran tehtävän jatkohoitamista koskevan esityksen 
keväällä 2012. 
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Tähän liittyen talous- ja suunnittelukeskuksessa käynnistettiin 
rahoitusjohtajan johdolla toimivan työryhmän työskentely tehtävänään 
selvittää taloussuunnitteluosaston ja varainhallinnan 
tehtäväkokonaisuuksien uudelleen järjestäminen. Tavoitteena on ollut 
aikaansaada kaupungin kokonaisedun kannalta aikaisempaa 
yhtenäisempi kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan 
ohjaus. 

Työryhmään on kuulunut jäseniä taloussuunnitteluosastolta ja varain-
hallinnasta sekä kaksi henkilöstön edustajaa ja henkilöstöpäällikkö. 
Lisäksi on asetettu alatyöryhmiä tehtävien ja prosessien läpikäyntiä 
sekä uusien toimintamallien ja organisaation suunnittelua varten. 
Muutoksen valmistelussa on noudatettu sopimusta työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa ja 
sopimukseen liittyvä ohjetta.

Talousarviossa kaupunginvaltuusto asettaa virastoille ja laitoksille 
sitovia tavoitteita toiminnan ohjaukseen. Pyrkimyksenä on jatkossa 
asettaa vastaavasti tavoitteita konserniin kuuluville yhtiöille, säätiöille ja 
muille yhteisöille. Tämä edellyttää kaupungin taloussuunnittelun ja 
konserniohjauksen aikaisempaakin tiiviimpää yhteistyötä. Sama koskee 
rahoitustoiminnan, niin lainoitus- kuin sijoitustoiminnan kytkemistä 
tiiviimmin investointien ohjaukseen. 

Valmistelutyön pohjalta nähdään tarkoituksenmukaisena yhdistää 
nykyinen taloussuunnitteluosasto ja varainhallinta. Taloussuunnittelu-
osaston nimeksi esitetään taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastoa, 
jonka toimialaan on lisätty varainhallinnan tehtävät. Tehtäväalueet 
pysyvät ennallaan. Osastoa johtaa talousarviopäällikkö.  

Mikäli Kvsto hyväksyy talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön, 
Khn täytäntöönpanopäätöksessä esitetään varainhallinnan 
osastopäällikön virka, kaupunginkamreeri (vak.nro 017113) 
lakkautettavaksi 1.10.2012 lukien.

Sääntötoimikunta ja talous- ja suunnittelukeskus ovat yhteistyössä 
valmistelleet talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöön ja 
Helsingin kaupungin taloussääntöön esitetyt muutokset. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolla ei ole huomautettavaa 
asiasta, lausunto liitteenä 5.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö Uusi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö KVSTO_121011
3 Helsingin kaupungin taloussääntö Uusi
4 Helsingin kaupungin taloussääntö KVSTO_110511
5 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 1.6.2012

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Taloussuunnitteluosasto
Varainhallinta
Elinkeinopalvelu
Tietotekniikkaosasto
Sisäinen tarkastus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 642

HEL 2012-006568 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto

– elinkeinopalvelu.

3 § 
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Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 

Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 9 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kj/4
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ 193
Asuntolautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Kirsi Pihlajalle vapautuksen asuntolautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Anna Vuorjoen Asmo Kosten uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi asuntolautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Vasemmistoliitto ry - Kirsi Pihlajan eronpyyntö 
varajäsenyydestä

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kirsi Pihlajalle vapautuksen asuntolautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Anna Vuorjoen Asmo Kosten uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi asuntolautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 10 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kj/4
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Kirsi Pihlaja (Vas.) pyytää 15.5.2012 vapautusta asuntolautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Kirsi Pihlajan Asmo 
Kosten henkilökohtaiseksi varajäseneksi asuntolautakuntaan 
toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi 
varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Vasemmistoliitto ry - Kirsi Pihlajan eronpyyntö 
varajäsenyydestä

Otteet

Ote
Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Asuntolautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 643

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kirsi Pihlajalle vapautuksen asuntolautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Anna Vuorjoen Asmo Kosten uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi asuntolautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 194
Pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
määrääminen

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan pelastuskomentajan 
avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 01784401) 7619,15 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 30.7.2012 alkaen 
toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on täytetty.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Va. pelastuskomentaja

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan 
hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 
01784401) 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin 
palkkaeduin 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on 
täytetty.

Esittelijä

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 § 233 myöntää 
pelastuskomentajalle eron Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien. **********

Kaupunginhallitus päätti 23.1.2012 § 68 määrätä pelastusjohtajan 
hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa 1.2.2012 alkaen 
kunnes virka on täytetty kuitenkin enintään 29.7.2012 asti. **********

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2012 § 541 kehottaa Helsingin kaupungin 
pelastuslaitosta julistamaan pelastuskomentajan viran (vakanssin 
numero 01784401) haettavaksi kahden viikon hakuajoin Helsingin 
kaupungin pelastustoimen johtosäännön sekä kaupungin 
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kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 7619,15 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Päätösehdotuksen perustelut

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 12 §:n mukaan 
viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n 
mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa 
määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on 
kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään 
180 päivän ajaksi. 

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus päätti 23.1.2012 määrätä 
pelastusjohtajan hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa 
180 päivän ajaksi. Yli 180 päivää kestävästä määräaikaisesta 
viranhoitajan määräyksestä sekä tehtävän palkkauksesta päättää 
kaupunginvaltuusto. Koska pelastuskomentajan avoinna olevaan 
virkaan ei hakuprosessin ollessa kesken ehditä ottamaan viran 
vakinaista hoitajaa 29.7.2012 mennessä, tulee kaupunginvaltuuston 
määrätä avoimen viran määräaikainen hoitaja 30.7.2012 alkaen siihen 
asti, kunnes pelastuskomentajan virka on täytetty.

Pelastuskomentajan palkka määräytyy Helsingin kaupungilla 
sovellettavan Hay-palkkausjärjestelmän mukaan. Pelastuskomentajan 
virasta (vakanssi nro 01784401) maksettava kokonaispalkka on 
7619,15 euroa kuukaudessa. Lisäksi pelastuskomentajalla on autoetu, 
jonka arvo on 680 euroa. Autoedusta päättää kaupunginjohtaja.

Avoimen viran määräaikaiselle hoitajalle maksetaan 
pelastuskomentajan kokonaispalkka. Viran hoitamisesta ei makseta 
päivystyslisää.

Pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksista

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön (Kvsto 25.4.2012) 
11 §:n mukaan viraston päällikkönä toimivan pelastuskomentajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön 
2 §:n mukaan viraston päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista 
ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukaan pelastustoimintaan 
osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta miehistöltä, alipäällystöltä 
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ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan 
tutkinto. Pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(407/2011) 6 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan pelastuslaitoksen 
päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, 
että päällystöön kuuluva on suorittanut Pelastusopiston ja Savonia-
ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman palopäällystön 
koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) -tutkinnon tai 
päällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon 
pelastusalan oppilaitoksessa.

Viran määräaikainen hoitaja

Esittelijä toteaa, että pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen 
hoitajan tulee täyttää pelastustoimen johtosäännön mukaiset 
pelastuskomentajan viran kelpoisuusvaatimukset.

Pelastuslautakunta päätti 8.5.2012 § 78 esittää, että 
kaupunginvaltuusto määrää pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan 
avointa pelastuskomentajan virkaa 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen 
saakka, kunnes virka on täytetty.

Pelastuslautakunnan pelastuskomentajan avoinna olevaan virkaan 
esittämällä pelastusjohtajalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa. Hän 
ei siten täytä pelastustoimen johtosäännössä pelastuskomentajalta 
määrättyä erityistä kelpoisuusvaatimusta. Sen sijaan pelastusjohtajalla 
on kaksi alempaa korkeakoulututkintoa: pelastusalan päällystövirkaan 
vaadittava tutkinto ja insinöörin tutkinto.

Esittelijä toteaa, että henkilö voidaan kunnallisesta viranhaltijasta 
annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan ottaa määräaikaiseen 
virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos 
siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä 
yksittäistapauksessa toisin päättää. Yleisimpiä määräaikaisen 
virkasuhteen perusteita ovat viransijaisuus ja avoimen viran 
väliaikainen hoitaminen. Kunta voi määräaikaisten virkasuhteiden 
osalta itse päättää poiketa vaatimuksista, jos siihen on erityisiä syitä.

Esittelijä katsoo, että pelastusjohtaja voidaan ylemmän 
korkeakoulututkinnon puuttumisesta huolimatta määrätä hoitamaan 
pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa. Pelastusjohtajalla on 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Hän on hoitanut 
pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa 1.2.2012 alkaen, minkä 
lisäksi hän on toiminut pelastuskomentajan sijaisena useasti 
aiemminkin.

Esittelijä toteaa lisäksi, että pelastusjohtaja täyttää pelastuslain sekä 
pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset 
päällystön kelpoisuusvaatimukset.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Va. pelastuskomentaja

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 607

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan 
hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 
01784401) 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin 
palkkaeduin 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on 
täytetty.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 78

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää 
pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan avointa pelastuskomentajan 
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virkaa 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen saakka, kunnes virka on 
täytetty. 

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 195
Terveyskeskuksen ja työterveyskeskuksen päätearkiston 
hankesuunnitelma

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 14.10.2011 päivätyn Terveyskeskuksen päätearkiston 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 147 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
11 853 000 euroa elokuun 2011 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 14.10.2011

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14.10.2011 päivätyn 
Terveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 147 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa elokuun 2011 
kustannustasossa.

Esittelijä

Nykytilanne ja tarve

Terveyskeskuksen nykyiset päätearkistotilat sijaitsevat Kallion 
virastotalon kellarissa, ulkopuolisissa vuokratiloissa Vantaan 
Hakkilassa sekä eri sairaaloiden kellareissa. Tilat eivät täytä arkistolain 
(831/1994) vaatimuksia. Ne ovat toiminnalle sopimattomat, 
huonokuntoiset ja riittämättömät. Uudisrakennus korvaa nykyiset 
käytössä olevat tilat, ja se toteutetaan päätearkistolle asetettujen 
viranomaismääräysten mukaisesti. Lisäksi hankkeeseen on tarkoitus 
sijoittaa työterveyskeskuksen käyttöön tarvittavat arkistotilat.

Uudisrakennushanke

Hankesuunnitelman mukainen terveyskeskuksen päätearkisto sijoittuu 
Kivikkoon kaupungin omistamalle teollisuusrakennusten korttelialueen 
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(TT) tontille 47097/4. Tontilla on rakennusoikeutta 5 666 k-m², josta 
tässä hankkeessa tulee rakennetuksi yhteensä 4 140 k-m². Rakennus 
on suunniteltu niin, että käyttämättä jäävä rakennusoikeus on helposti 
toteutettavissa joko laajennuksena tai erillisenä rakennuksena.

Rakennuksen kokonaisala on 4 147 brm² ja huoneistoala 3 473 htm². 
Terveyskeskuksen osuus huoneistoalasta, sisältäen päätearkistotilaa 
20 000 hyllymetrille sekä toimisto- ja muita oheistiloja, on yhteensä 3 
352 htm². Arkistotiloihin sijoitetaan lisäksi 1 000 hyllymetriä, yhteensä 
212 htm², työterveyskeskuksen päätearkistotarvetta varten.

Uudisrakennuksen laatutaso määräytyy päätearkistotiloille arkistolaissa 
annettujen vaatimusten mukaisesti. Toteutuksessa huomioidaan 
yleisten, voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten ohella myös 
alueelle laaditun rakennustapaohjeen suosituksia ja pyritään 
mahdollisimman hyvään energiataloudellisuuteen sekä toteutuksen että 
käytön osalta.

Hankesuunnitelma kustannuslaskelmineen on liitteenä 1.

Kustannukset

Tilakeskuksen laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen 
rakennuskustannukset ovat 11 853 000 euroa arvonlisäverottomana eli 
2 858 euroa/brm². Kustannukset ovat elokuun 2011 hintatasossa. 
Kustannusarvio sisältää arkistotilojen sähkökäyttöisten siirtohyllyjen ja 
niihin integroitujen valaisimien kustannuksen yhteensä 1 580 000 
euroa.

Terveyskeskuksen päätearkistohanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin 
kokonaan omistaman Helsingin Toimitilat Oy:n omistukseen. 
Terveyskeskukselle ja työterveyskeskukselle hanke on vuokrakohde.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. 
kustannusten perusteella on:

pääomavuokra 15,69 euroa /htm²/kk (korko 3 %) 
ylläpitovuokra  3,50 euroa /htm²/kk (v. 2011 tasossa) 

eli 
yhteensä 19,19 euroa /htm²/kk (takaisinmaksuaika 30 

vuotta)

Laskennallisesti terveyskeskuksen osuus kohteessa on 3 352 m² 
huoneistoalaa (= vuokranmaksupinta-ala). Vuokra-ajaksi on määritelty 
20 vuotta. Siten kuukausivuokra on noin 64 325 euroa ja vuosivuokra 
noin 771 899 euroa. Uudisrakennuksella korvattavien 
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terveyskeskuksen nykyisten 2 800 m²:n suuruisten arkistotilojen 
nykyinen vuosivuokra on yhteensä noin 352 000 euroa.

Laskennallisesti työterveyskeskuksen osuus kohteessa on 121 m² 
huoneistoalaa (= vuokranmaksupinta-ala). Vuokra-ajaksi on määritelty 
20 vuotta. Siten kuukausivuokra on noin 2 322 euroa ja vuosivuokra 
noin 27 864 euroa.

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat on varautunut toimintasuunnitelmissaan hankkeen 
toteuttamiseen. Toteuttaessaan hankkeen yhtiö huolehtii myös sen 
rahoitusjärjestelyistä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan syksyllä 
2012 ja työn valmistuvan syksyllä 2013.

Jatkossa tiloja hallinnoiva kiinteistöviraston tilakeskus maksaa yhtiölle 
pääoma- ja ylläpitokulut vastikkeissaan. Tilakeskus puolestaan perii 
sisäistä vuokraa terveyskeskukselta ja työterveyskeskukselta. 

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
ehdotuksen mukaisesti, ja toteaa, että hankkeessa toteutettavan 
terveyskeskukselle tarpeen mukaiset, arkistomääräykset täyttävät, 
pysyvät, terveelliset, toimivat ja muuntojoustavat päätearkistotilat.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa samalla, että 
käyttäjähallintokuntien tulee vuokramenojen kasvaessa hyödyntää 
keskitetyn arkistoinnin mahdollistamat kustannushyödyt ja toteuttaa 
hankesuunnitelmassa esitetyt pääasiassa henkilöstömenoista syntyvät 
säästöt rakennuksen käyttöönottoon mennessä. 

Terveyslautakunnan lausunto

Terveyslautakunta hyväksyy ehdotuksen mukaisen hankesuunnitelman 
sekä rakennettavien arkistotilojen vuokraamisen terveyskeskuksen 
käyttöön.

Esittelijän kannanotto

Uudisrakennushankkeella korvataan terveyskeskuksen nykyiset 
toiminnalle sopimattomat, huonokuntoiset ja riittämättömät 
päätearkistotilat arkistolle asetettujen viranomaismääräysten 
mukaisiksi. Kaupungilla ei tehdyn kartoituksen mukaan ole 
omistuksessaan tarkoitukseen soveltuvia tiloja. Koska hanke palvelee 
kaupungin pysyvää tarvetta, se on tarkoituksenmukaista toteuttaa 
kaupungin kokonaan omistaman yhtiön omana hankkeena. 
Toteutuessaan hanke säästää kaupungin henkilöstömenoja.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 14.10.2011

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Terveyskeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 611

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14.10.2011 päivätyn 
Terveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 147 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa elokuun 2011 
kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 11.5.2012

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että hanke käsittää 
terveyskeskuksen päätearkiston uudisrakennuksen rakentamisen 
kaupungin omistamalle tontille Kivikkoon. Hankkeessa toteutetaan 
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terveyskeskukselle tarpeen mukaiset, arkistomääräykset täyttävät, 
pysyvät, terveelliset, toimivat ja muuntojoustavat päätearkistotilat.

Terveyskeskuksen nykyiset päätearkistotilat sijaitsevat Kallion virasto-
talon kellarissa, ulkopuolisissa vuokratiloissa Hakkilassa sekä eri 
sairaaloiden kellareissa. Tilat eivät täytä arkistolain (831/1994) 
vaatimuksia. Ne ovat toiminnalle sopimattomat, huonokuntoiset ja 
riittämättömät. Uudisrakennus korvaa nykyiset käytössä olevat tilat, ja 
se toteutetaan päätearkistolle asetettujen viranomaismääräysten 
mukaisesti.

Rakennuksen enimmäislaajuus on 4 147 brm2 ja huoneistoala 
3 473 htm2. Terveyskeskuksen osuus huoneistoalasta, sisältäen 
päätearkistotilaa 20 000 hyllymetrille sekä toimisto- ja muita oheistiloja, 
on yhteensä 3 352 htm2. Arkistotiloihin sijoitetaan lisäksi 
1 000 hyllymetriä, yhteensä 212 htm2 työterveyskeskuksen 
päätearkistotarvetta varten. Rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa eli 2 858 euroa/brm2 
(14 579 190 euroa eli 3 516 euroa/brm2, ALV=23 %) elokuun 2011 
kustannustasossa (RI=132,5 ja THI=156,4).

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2012 syyskuun ja vuoden 
2013 lokakuun välisenä aikana. Rahoitussuunnitelmassa on vuodelle 
2011 merkitty 0,253 milj. euroa. Rahoitustarve vuodelle 2012 on 
3,0 milj. euroa ja vuoden 2013 osuus on 8,6 milj. euroa. Helsingin 
kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on 
varautunut toimintasuunnitelmissaan hankkeen toteuttamiseen. 
Toteuttaessaan hankkeen, yhtiö huolehtii myös sen 
rahoitusjärjestelyistä.

Jatkossa tiloja hallinnoiva kiinteistöviraston tilakeskus maksaa yhtiölle 
pääoma- ja ylläpitokulut vastikkeissaan. Tilakeskus puolestaan perii 
sisäistä vuokraa terveyskeskukselta ja työterveyskeskukselta. Alustava 
vuosivuokra-arvio on 799 762 euroa (19,19 euroa/m²/kk, josta 
pääomavuokra on 15,69 euroam²/kk ja ylläpitovuokra 
3,50 euroa/m²/kk). 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
ja toteaa samalla, että käyttäjähallintokuntien tulee vuokramenojen 
kasvaessa hyödyntää keskitetyn arkistoinnin mahdollistamat 
kustannushyödyt ja toteuttaa hankesuunnitelmassa esitetyt pääasiassa 
henkilöstömenoista syntyvät säästöt rakennuksen käyttöönottoon 
mennessä.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 15.12.2011 § 649

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti

- esittää kaupunginhallitukselle 14.10.2011 päivätyn Terveyskeskuksen 
päätearkiston hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 147 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa elokuun 
2011 kustannustasossa.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektiarkkitehti, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Terveyslautakunta 15.11.2011 § 285

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti hyväksyä päätearkiston 14.10.2011 päivätyn 
uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sekä 
rakennettavien arkistotilojen vuokraamisen terveyskeskuksen käyttöön 
osoitteesta Kivikonkuja 4, 00940 Helsinki.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Vuokko Uusikangas, rakennusinsinööri, puhelin: 310 45474

vuokko.uusikangas(a)hel.fi
Turtiainen Ann-Marie, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 196
Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma

HEL 2011-000497 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Sörnäistentunnelin yleissuunnitelman 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 
nro 5992-2 mukaisena Sörnäistentunnelin jatkosuunnittelun ja sen 
asemakaavoituksen pohjaksi. Jatkosuunnitellussa selvitetään 
läpiajoliikenteen vähentämistä tunnelin vaikutusalueella.

Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen ja velvoittaa kaupunginhallituksen 
valmistelemaan uuden suunnitelman lyhyemmän tunnelivaihtoehdon 
pohjalta.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Piirustus 5992-2
2 Kalasataman pohjoisosan suunnitteluperiaatteiden tarkistus 5.5.2011
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 15.5.2012
4 Rakennusviraston lausunto 25.8.2011
5 Pelastuslautakunnan lausunto 12.7.2011
6 Päätöshistoria

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Sörnäistentunnelin 
yleissuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5992-2 mukaisena 
Sörnäistentunnelin jatkosuunnittelun ja sen asemakaavoituksen 
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pohjaksi. Jatkosuunnitellussa selvitetään läpiajoliikenteen vähentämistä 
tunnelin vaikutusalueella.

Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista.

Tiivistelmä

Sörnäisten ja Hermannin rantatiet yhdistävä liikennetunneli parantaa 
pääkatuyhteyden liikenteen sujuvuutta ja keskustan saavutettavuutta. 
Tunneliyhteyden hyödyt maankäytölle ovat myös merkittävät. 
Alustavan arvion mukaan asuinrakentamisen mahdollisuuksia voidaan 
lisätä erityisesti Kalasataman pohjoisosassa noin 200 000 k-m², kun 
alueen ohittava liikenne siirtyy tunneliin. Lisäksi Kalasataman 
keskuksen ja metroaseman ympäristö palvelee paremmin kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen tarpeita, kun vilkas läpikulkuliikenne on 
tunnelissa.

Kalasataman keskuksen asemakaava nro 12070 on parhaillaan 
hyväksymiskäsittelyssä. Kaava on laadittu tämän pitkän tunnelin 
vaihtoehdon perusteella, kun on käynyt ilmi, että aiemmin hyväksytyn 
lyhyen tunnelin vaihtoehdon kustannukset olisivat olleet huomattavasti 
ennakoitua suuremmat.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 17.4.2012 tehnyt ehdotuksen 
talousarvion liikenneinvestointiohjelmaan siten, että Sörnäistentunnelin 
suunnitteluun ja toteutukseen varauduttaisiin vuosina 2014-2017 
yhteensä 140 miljoonalla eurolla. 

Esittelijä

Taustaa

Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän liikennesuunnitelma 
(liikennesuunnitteluosaston piirustus numero 5038-1) hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.9.2005 ja 
kaupunginhallituksessa 25.2.2008. Suunnitelmassa oli tarkoitus 
yhdistää Sörnäisten ja Hermannin rantatiet 615 metriä pitkän tunnelin 
avulla tuolloin vielä rakentamattoman Kalasataman metroaseman 
läntisen osuuden alitse. Samassa yhteydessä tutkittiin myös tämä 
vaihtoehtoinen, pidempi tunneliratkaisu, jonka jatkosuunnittelua ei 
tuolloin pidetty kustannussyistä perusteltuna. 

Kalasataman metroasema otettiin käyttöön vuonna 2007. Lyhyemmän 
Kalasataman tunnelin jatkosuunnittelun yhteydessä todettiin, että 
Kalasataman metroaseman rakentamisen myötä tunnelin 
toteuttamiskelpoisuus on huonontunut merkittävästi. Lyhyen tunnelin 
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tarkistettu kustannusennuste on noussut yli puoleen pidemmän 
tunnelin arvioista. 

Suunnitelma

Uuden tunneliväylän kokonaispituus on noin 1 550 metriä, josta 335 
metriä on kaukalorakennetta, 415 metriä betonitunnelia ja 800 metriä 
kalliotunnelia. Tunneliosuus toteutetaan kaksoistunnelina eli kahtena 
erillisenä yksikaistaisena ja -suuntaisena tunnelina, jotka yhdistetään 
noin 100 metrin välein sijoitetuilla, poikkeustilanteessa poistumisteinä 
toimivilla yhdyskäytävillä toisiinsa. 

Järjestelyt katuverkossa

Sörnäisten rantatiellä tunnelin eteläpään avoramppiosuus sijoittuu 
Käenkujan ja Vilhonvuorenkadun välille. Kalasataman alueelle 
pohjoisesta saapuminen järjestetään katutasossa Vilhonvuorenkadun 
kohdalle rakennettavan uuden itään suuntautuvan katuyhteyden kautta. 
Tunnelista pohjoisen suunnasta sallitaan vasemmalle kääntyminen 
Hanasaarenkadun liittymässä. Käenkuja ja Parrukatu jäävät 
suuntaisliittymiksi. Käenkujalta Lintulahdenkujalle on esitetty ajoyhteys, 
joka helpottaisi Käenkujan liikenteen järjestämistä. Ajoyhteys olisi 
osittain tontilla, joten ratkaisu vaatisi tontin omistajan hyväksynnän ja 
asemakaavamuutoksen. Käenkujan kohdalle on esitetty uusi kävelyn ja 
pyöräilyn siltayhteys Sörnäisten rantatien ylitse. Kääntyminen etelästä 
Sörnäisten rantatieltä vasemmalle Vilhonvuorenkadulle korvataan 
yhteydellä Pääskylänkadulle, joka muutetaan kaksisuuntaiseksi 
Suvilahdenkadun ja Sörnäisten rantatien välisellä osuudella.

Tunnelin eteläpään liikennejärjestelyt on sovitettu pääosin voimassa 
olevan asemankaavan mukaiseen Sörnäisten rantatien linjaukseen, 
mutta yksityiskohdat edellyttävät asemakaavan muuttamista. 

Junatien ja Sörnäisten rantatien risteysaluetta järjestellään uudelleen 
lyhyen tunnelin yhteydessä päätettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Tunnelin pohjoispään suuaukko on Hermannin rantatiellä 
Sörnäistenkadun ja Haukilahdenkadun välillä. Saarenkadun huoltoajoa 
ja pysäköintiliikennettä palveleva liittymä muuttuu suuntaisliittymäksi. 
Kalasataman keskuksesta Vallilanlaakson kautta Pasilaan 
suuntautuvalle raitiotielle on tilavaraus Hermannin rantatien 
länsireunalla, jolloin risteäminen vilkasliikenteisen katuosuuden kanssa 
vältetään. Raitiotien sijoittaminen Hermannin rantatielle edellyttää 
rantatien itäpuolelle jo hyväksytyn asemakaavan muuttamista. 

Liikenneratkaisuja tunnelin liittämiseksi katuverkkoon tarkennetaan 
Kalasataman alueen maankäytön suunnittelun edetessä.
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Tunneliosuuden rakennuskustannuksiksi on arvioitu 135 miljoonaa 
euroa ilman arvonlisäveroa. Kustannukset eivät sisällä katuverkon 
liikennejärjestelyitä. Tunnelin kokonaisrakennusajaksi on arvioitu 
neljästä viiteen vuotta. Liikenneinvestointiohjelmaehdotuksessa 
tunnelin rakentaminen on sijoitettu vuodesta 2015 eteenpäin.

Tunnelin mitoitus

Nopeusrajoitus tunnelissa on 50 kilometriä tunnissa. Tunnelin vapaa 
korkeus on koko tunnelin matkalla vähintään 4,8 metriä ja 
pituuskaltevuus on suurimmillaan 5 %. Tunnelin ajoradan leveys on 6 
metriä, josta kaistaleveys on 4 metriä. Tunneleiden välisten 
yhdyskäytävien puoleisella reunalla on 1,25 metriä leveä korotettu alue, 
joka toimii tunnelin suuntaisena jalankulkuyhteytenä 
poikkeustilanteessa. Tunnelin ulkoreunalla korotetun alueen leveys on 
0,5 metriä. 

Pohjaolosuhteet ja rakenteet 

Tunnelilinjauksen alueella kalliopinta nousee pohjoiseen mentäessä 
Sörnäisten rantatien ja Vilhonvuorenkadun risteyksen jälkeen noin15 
metrin syvyydestä noin 5 metriin maanpinnasta. Tunneliosuuden 
pohjoispäässä, Hermannin rantatielle tultaessa, kalliopinta laskee 
jyrkästi 150 metrin matkalla noin 8 metrin syvyydestä noin 30 metrin 
syvyyteen. Maanpinta Sörnäisten ja Hermannin rantatiellä on noin 
+2.0.

Tunnelilinjauksen eteläpäässä Sörnäisten rantatiellä on noin 2…3 
metrin paksuisen täytemaakerroksen alla noin 6 metriä paksu 
savikerros, jonka alapuolella on noin 6 metriä hiekkaa tai moreenia. 
Hermannin rantatien alla tunneliosuuden pohjoispäässä on noin 3 
metriä paksun täytekerroksen alla savea, liejuista savea tai savista 
liejua paikoin yli 16 metrin vahvuudelta.

Pohjavedenpinnan taso vaihtelee Sörnäisten rantatien ja 
Tynnyrintekijänkadun kohdalla välillä +1,5…-1,3 ja Hermannin 
rantatiellä välillä +1,3…-0,4.  

Tunnelin molemmissa päissä ovat kaukalorakenteet, joissa ajokaistat 
erottaa yliajettava keskialue. Betonitunneli muodostuu kahdesta, 
betonisen väliseinän erottamasta ajoradasta. Kalliotunnelin suuaukolle 
mentäessä ajoratojen välinen seinä levenee niin, että kalliotunnelien 
alkaessa kalliopilari on noin 5 metrin levyinen.

Tunnelin alimpaan kohtaan sijoitetaan pumppaamo- ja tekniset tilat, 
joiden sisäänkäyntien yhteyteen järjestetään pysähtymistaskut. 
Pumppaamoalueelta rakennetaan maan pinnalle johtava tekniikkakuilu, 
jonka yhteydessä on valvomorakennus ja ilmanvaihtokuiluvaraus. 
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Tunnelin ulkopuolelle maanpinnalle sijoitetaan myös muita muuntamo- 
ja valvontatiloja.

Sörnäisten rantatiellä tunnelin rakentamisalueella on kaksi 
jalankulkijoiden ylikulkusiltaa. Näistä pohjoisempi, lähempänä Junatietä 
sijaitseva silta puretaan ja Vilhonvuorenkadun kohdalla oleva silta 
uusitaan tarvittavilta osin.

Varsinkin Sörnäisten rantatiellä on siirrettävä suuri määrä erilaisia 
kaapeleita, vesijohtoja, viemäri- ja kaukolämpöputkia tunnelilinjauksen 
tieltä. 

Varusteet ja laitteet 

Tunnelin suuaukoille asennetaan liikennevalot ja puomijärjestelmät, 
joiden avulla tunneli voidaan sulkea tarvittaessa. Tunneliin toteutetaan 
liikenteen ohjausjärjestelmä. Tunnelin lähestymisalueille asennetaan 
infotaulut, joissa tiedotetaan mahdollisista liikennerajoituksista 
tunnelissa. Pelastuslaitoksen kanssa käydyn neuvottelun perusteella 
on varauduttu lisäksi, että liikennetunneli varustetaan 
kameravalvonnalla, hätäkuulutusjärjestelmällä ja automaattisella 
palonsammutuslaitteistolla.

Opasteet ja ilmanvaihtopuhaltimet sijoitetaan vapaan tilan (4,8 metriä) 
yläpuolelle. Lisäksi on tilavaraukset valaisimille, kaapeleille ja 
viemärilaitteille.

Tunnelin päiden alueella maanpinta ja nykyinen katutaso on noin +2.0 
metriä, joka on alle tulvakynnysrajan (+3.0 metriä). Tulvatilanteessa 
veden pääsy tunneliin estetään kaukalorakenteiden alkuun 
asennettavien patolankkujen avulla. 

Vaikutukset maankäyttöön ja liikenteeseen

Kalasataman keskeisimpiä suunnittelun lähtökohtia on ollut vanhan 
kaupunkirakenteen liittäminen takaisin merenrantaan. Pidemmän 
tunnelin rakentamisen myötä tämä tavoite voimistuu. Pääkadun 
katkaiseva vaikutus vanhan ja uuden kaupunkirakenteen välillä 
vähenee ja merellisyys korostuu. Kalasataman keskeisimpien 
kortteleiden saavutettavuus paranee, kun pohjois-etelä-suuntainen 
läpiajoliikenne poistuu. Liikenteellinen suunnistettavuus paranee ja 
ympäristön häiriöt vähenevät. Tunnelin vaikutusalueen 
asuntorakentamisen määrää voidaan kasvattaa arviolta 200 000 k-m².

Pitkän tunnelivaihtoehdon voidaan katsoa olevan lyhyttä vaihtoehtoa 
perustellumpi asuinrakentamismahdollisuuksien lisääntymisen myötä. 
Lyhyellä tunnelivaihtoehdolla ei ole merkittäviä maankäytöllisiä 
vaikutuksia.
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Sörnäisten ja Hermannin rantatiet yhdistävä tunneli parantaa pääkatu-
yhteyden liikenteen sujuvuutta ja keskustan saavutettavuutta. 

Pitkä tunneli on Kalasataman metroaseman alitse aiemmin 
suunniteltuun lyhyempään tunneliin verrattuna linjaukseltaan parempi 
ja kaksi-aukkoisena myös turvallisempi.

Kalasataman tulevan keskuksen ja metroaseman ympäristön 
liikenneratkaisut perustuvat tunnelin rakentamiseen. Ilman tunnelia 
keskuksen alueen ongelmana olisi vilkkaan pääkatuliikenteen 
kulkeminen keskuksen ja metroaseman sisäänkäyntien editse 
sekoittuen alueen paikalliseen ajoneuvoliikenteeseen ja kävelyyn. 
Merkittävästi vilkastuvan kävelyn ja pyöräilyn risteämiset läpikulkevan 
autoliikenteen heikentäisivät liikenneturvallisuutta. Alueen keskustasta 
tulisi epäviihtyisä.

Tunneli ja sen yhteydessä esitetyt liikenneratkaisut parantavat kävelyn 
ja pyöräilyn olosuhteita lähes koko vaikutusalueellaan. Panimokadun 
kohdalle suunniteltu Junatien alikulkukäytävä parantaa oleellisesti 
pohjois-eteläsuuntaisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Tukkutorin ja 
Suvilahden alueiden välillä.

Sörnäistentunnelin arkivuorokauden liikennemääräksi vuonna 2030 on 
arvioitu noin 28 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (molemmat suunnat 
yhteensä). Arviossa on otettu huomioon voimassa olevan yleiskaavan 
mukaisten muiden väylähankkeiden eli Keskustatunnelin ja 
Hakamäentien itäjatkeen vaikutus liikennemäärään.

Katuverkon liikenteellistä toimivuutta on alustavasti tutkittu. Erityisesti 
Sörnäisten rantatien, Hanasaarenkadun ja Lintulahdenkujan liittymä-
alueen järjestelyjä tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä 
liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Tunnelin rakentamistyöt vaikuttavat sen lähialueen liikenneverkkoon. 
Työnaikaisia liikennejärjestelyitä on alustavasti selvitetty ja niitä 
tarkennetaan jatkotyön yhteydessä.

Jatkotoimenpiteet

Sörnäistentunneli ja sen liikennejärjestelyt edellyttävät asemakaavan 
muuttamista. Tunnelin liikennesuunnitelma laaditaan tunnelin 
asemakaavan yhteydessä.

Tunnelista laaditaan asemakaavavaiheen aikana päästöjen 
leviämislaskenta sekä pelastuslaitoksen edellyttämä riskianalyysi, jossa 
arvioidaan tarkemmin häiriöiden ja onnettomuuksien todennäköisyydet 
ja seuraukset sekä niiden mahdolliset vaikutukset tunnelin 
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suunnitteluratkaisuihin. Liikenteen ohjausjärjestelmän periaatteet 
suunnitellaan riskianalyysin yhteydessä.

Päättäessään esittää kaupunginhallitukselle Sörnäistentunnelin 
yleissuunnitelman hyväksymistä, kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
samassa yhteydessä hyväksyä Kalasataman pohjoisosan tarkistetut 
suunnitteluperiaatteet. Niiden mukaan jatkosuunnittelun yhteydessä 
tutkitaan muun muassa Sörnäistentunnelin rakentamisen edellytyksiä 
ja sen vaikutuksia maankäyttöön sekä asuinrakentamisen 
mahdollisuuksien lisäämistä Kalasataman pohjoisosassa. 

Saadut lausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä on hankittu 
rakennusviraston, pelastuslaitoksen sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen lausunnot.

Rakennusvirasto puoltaa lausunnossaan 25.8.2011 Sörnäistentunnelin 
yleissuunnitelmaa. Rakennusvirasto katsoo kuitenkin, että 
tunnelihankkeen kustannusarviota tulee pitää suuntaa-antavana, koska 
yleissuunnitelman yhteydessä ei ole tehty tarkentavia 
kallioperätutkimuksia. Lisäksi rakennusvirasto kiinnittää huomiota 
tunnelin rakentamisen aikaisiin ja sen jälkeisiin katuverkon 
liikennejärjestelykustannuksiin. 

Pelastuslaitos on lausunnossaan 12.7.2011 korostanut 
jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävän riskianalyysin merkitystä.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lausunnossaan 15.5.2012 
piirustuksen 5992-2 mukaista Sörnäisten liikennetunnelin 
yleissuunnitelman valintaa tunnelin jatkosuunnittelun ja 
asemakaavoituksen pohjaksi. Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että 
jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin varautua pitkälle tulevaisuuteen ja 
tarkastella hankkeen toteuttamista 2+2 –kaistaisena 
kaupunkisuunnitteluviraston esittämien liikenne-ennusteiden 
perusteella sekä kiinnittää huomiota hankkeen vaikutuksiin koko 
liikennejärjestelmässä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Piirustus 5992-2
2 Kalasataman pohjoisosan suunnitteluperiaatteiden tarkistus 5.5.2011
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 15.5.2012
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4 Rakennusviraston lausunto 25.8.2011
5 Pelastuslautakunnan lausunto 12.7.2011
6 Päätöshistoria

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 649

HEL 2011-000497 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Sörnäistentunnelin 
yleissuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5992-2 mukaisena 
Sörnäistentunnelin jatkosuunnittelun ja sen asemakaavoituksen 
pohjaksi. Jatkosuunnittelussa selvitetään läpiajoliikenteen 
vähentämistä tunnelin vaikutusalueella.

Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista.

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ville Ylikahri: Lisätään päätökseen toiseksi lauseeksi lause: 

"Jatkosuunnittelussa selvitetään läpiajoliikenteen vähentämistä tunnelin 
vaikutusalueella."

Kannattajat: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Uusi kappale kolme ennen tiivistelmää:
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"Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista."

Kannattajat: Outi Ojala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen toiseksi lauseeksi lause:

"Jatkosuunnittelussa selvitetään läpiajoliikenteen vähentämistä tunnelin 
vaikutusalueella."

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jan D Oker-Blom, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava

Ei-äänet: 10
Annika Andersson, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina 
Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Laura Rissanen, 
Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Uusi kappale kolme ennen tiivistelmää: 

"Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista."

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-
Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Annika Andersson, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi 
Ojala, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

21.05.2012 Pöydälle
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 15.5.2012

HEL 2011-000497 T 08 00 07

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että tunnelin rakentaminen 
parantaa liikenteen sujuvuutta ja keskustan saavutettavuutta. 
Liikennetunneli mahdollistaa asuinrakentamisen lisäämisen 
Kalasataman pohjoisosassa, jossa asumista rajoittavat liikenteen haitat 
vähenevät merkittävästi. Myös Kalasataman keskuksen ympäristö 
rauhoittuu ja kevyen liikenteen palvelutasoa voidaan nostaa. Lisäksi 
nykyinen Tukkutorin alue saadaan kytkettyä paremmin uuteen 
Kalasataman alueeseen. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut Sörnäisten liikennetunnelin 
rakentamiskustannuksiksi 140 milj. euroa. Kustannuksia on syytä pitää 
vielä alustavina, koska esim. tarkkoja geoteknisiä tutkimuksia ei ole 
tehty.  

Sörnäisten liikennetunneli mahdollistaa aikaisempaan lyhyempään 
tunnelivaihtoehtoon verrattuna asumisen lisäämisen Kalasataman 
pohjoisosaan. Koko Kalasataman alueen maan arvonnousuksi on 
tällöin arvioitu noin 70 milj. euroa. 

Vuoden 2012 talousarvion investointiohjelmassa, joka käsittää vuodet 
2012–2016 Sörnäisten liikennetunnelin toteutukseen on 
suunnitelmakaudelle merkitty 0,35 milj. euroa vuodelle 2013 ja 
1,0 milj. euroa vuodelle 2014. Lisäksi hankkeelle on alustavasti merkitty 
vuosille 2015–2016 yhteensä 15 milj. euroa. Hankkeen loppurahoitus 
ajoittuu investointiohjelman jälkeisille vuosille. Sörnäisten 
liikennetunnelin tulisi valmistua vuoteen 2020 mennessä mm. 
Kalasataman pohjoisosan asuntotuotannon käynnistämiseksi.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa liikennesuunnitteluosaston 
piirustuksen 5992-2 mukaista Sörnäisten liikennetunnelin 
yleissuunnitelman valintaa tunnelin jatkosuunnittelun ja 
asemakaavoituksen pohjaksi. Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin 
varautua pitkälle tulevaisuuteen ja tarkastella hankkeen toteuttamista 
2+2 –kaistaisena kaupunkisuunnitteluviraston esittämien liikenne-
ennusteiden perusteella.  Lisäksi on tärkeää varmistaa hankkeen 
vaikutukset koko liikennejärjestelmässä ja huolehtia siitä, että hanke on 
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sovitettavissa yhteen muiden suunnitteilla olevien liikennehankkeiden 
kanssa.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 197
Sörnäisten korttelin nro 571 osan ja kortteleiden nro 10593 ja 10595 
- 10598 ym. alueiden (Kalasataman keskus) asemakaavan 
muuttaminen (nro 12070)

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, 
kortteleiden nro 10593 ja 10595–10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja 
satama-alueiden (muodostuvat uudet korttelit nro 10620–10623) 
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 15.11.2011 päivätyn ja 17.4.2012 muutetun 
piirustuksen nro 12070 mukaisena.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekonaan, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen ja kehottaa kaupunginhallitusta 
valmistelemaa uuden esityksen, jossa on selvästi vähemmän 
rakennusoikeutta ja jossa tornien suurin korkeus on nyt esitettyä 
matalampi.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 kartta, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 selostus, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012, päivitetty Kslk:n 17.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 3.4.2012
4 1 Kalasataman keskuksen toteutussopimus
5 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys
6 3 Korkea rakentaminen Helsingissä
7 4 Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön
8 5 Kalasataman keskuksen varjostusselvitys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 35 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/8
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

9 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011
10 7 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 

Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon
11 8 Kalasataman keskuksen palotekninen suunnitelma kaavoituksen 

tarpeisiin 
12 9 Kalasataman keskuksen tuulisuusselvitys
13 10 Kalasataman keskuksen sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja 

runkomeluselvitys
14 11 Kalasataman keskuksen asemakaavan meluselvitys
15 12 Kalasataman kaava-alueelle suunnitellun viherkannen ympäristön 

liikenteen ja pysäköintilaitoksen ilmanlaatuvaikutukset
16 13 Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 

huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys
17 14 Kalasataman keskuksen toteutuksen kestävä kehittäminen
18 15 Kalasataman keskus - Ekotehokkuuden arviointi
19 16 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma
20 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys
21 18 Kalasataman keskus, Pohjaveden tila, raportti 1
22 Vuorovaikutusraportti 15.11.2011, täydennetty 3.4.2012
23 Osa päätöshistoriaa, Kalasataman keskuksen asemakaavan 

muutosehdotuksesta annetut lausunnot

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16
Liite 17
Liite 18
Liite 19
Liite 20
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Liite 21
Liite 22
Liite 23

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nro 10593 ja 
10595–10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja satama-alueiden 
(muodostuvat uudet korttelit nro 10620–10623) asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
15.11.2011 päivätyn ja 17.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12070 
mukaisena.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee kantakaupungin itäosassa. Aluetta rajaavat Hermannin 
rantatie, Työpajankatu, Capellan puistotie, Arielinkatu ja Leonkatu.

Pääosin alueella on voimassa vuonna 2009 hyväksytty asemakaava ja 
lisäksi useita vanhempia asemakaavoja, jotka sijoittuvat lähinnä 
liikennealueille. Kaupunki omistaa alueen.

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2009 julkisen hankintakilpailun 
Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Neuvottelujen jälkeen kaupunginvaltuusto valitsi 11.5.2011 SRV Yhtiöt 
Oyj:n kilpailun voittajaksi ja hankkeen toteuttajaksi.

Kilpailun tulos poikkeaa alueen voimassa olevasta asemakaavasta 
rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta siinä määrin, että sen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta Kalasataman 
keskeisimmälle korttelialueelle.

Alueelle on suunnitteilla Kalasataman keskus, joka koostuu 
kaupallisesta keskuksesta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta 
tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. 
Torneissa on 20–33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000 uutta asukasta.

Itäväylä ja metrorata katetaan kannella, jolle suunnitellaan asukkaiden 
piha-alueet ja julkinen puisto. Keskuksen yhteyteen on suunniteltu 
myös kaupungin uusi sosiaali- ja terveysasema.
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Kortteleiden alle sijoittuu yhtenäinen pysäköintilaitos neljään tasoon. 
Lisäksi kortteleita yhdistää kaksi maanalaista myymälätilaa sekä koko 
korttelia palvelevat huoltotilat ja tekniset tilat sekä väestönsuojat. 

Kalasataman keskus tulee toimimaan joukkoliikenteen sekä jalankulun 
ja pyöräilyn solmukohtana itäisessä kantakaupungissa. Alueelle 
rakennetaan 300 liityntäpysäköintipaikkaa, vähintään 1 500 
pysäköintipaikkaa ja 2 000 pyöräpysäköintipaikkaa. 

Kalasataman keskuksen ja metroaseman ympäristön liikenneratkaisut 
perustuvat nk. Sörnäistentunnelin rakentamiseen Hermannin rantatieltä 
Sörnäisten rantatielle nk. pitkän vaihtoehdon mukaisesti. 
Yleissuunnitelman hyväksymisestä tunnelin jatkosuunnittelun pohjaksi 
on tehty erillinen esitys yhtä aikaa nyt käsiteltävänä olevan 
asemakaava-asian kanssa.

Kalasataman keskus muodostaa uuden kaupunginosan ytimen ja 
samalla se yleiskaavan mukaisesti yhdistää Kalasataman etelä- ja 
pohjoisosan toisiinsa sekä vähentää Itäväylän aiheuttamaa 
haittavaikutusta.

Kiinteistövirasto on allekirjoittanut sopimuksen SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa 
Kalasataman keskuksen kokonaisurakan toteutuksesta. Sopimuksen 
mukaan keskus on 90 % valmis 100 kuukauden kuluttua tämän 
asemakaavan voimaantulosta laskien. Keskuksen arvioidaan olevan 
kokonaisuudessaan valmis vuonna 2021. 

Alueen rakennusoikeus kasvaa 94 450 k-m²:llä ja on yhteensä 204 800 
k-m². Asuinkerrosalaa on 88 200 m² (, toimistokerrosalaa 29 750 m², 
hotelli 10 200 m², kaupalliset palvelut 60 350 m², julkiset palvelut 12300 
m² ja metro 4 000 m². Kaava-alueen pinta-ala on noin 9,3 ha. 

Esittelijä

Lähtökohdat

Muut suunnitelmat ja päätökset

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2009 julkisen hankintakilpailun 
Kalasataman suunnittelusta ja rakentamisesta. Kaupunginvaltuusto 
valitsi 11.5.2011 SRV Yhtiöt Oyj:n kilpailun voittajaksi ja hankkeen 
toteuttajaksi.

Helsingin kaupunki ja SRV allekirjoittivat 16.8.2011 Kalastaman 
keskuksen toteutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen, 
sosiaali- ja terveysaseman huoneenvuokrasopimuksen ja julkisten 
osien rakentamisen KVR-urakkasopimuksen. Samalla allekirjoitettiin 
Kalasataman jätteen putkikuljetus Oy:n ja SRV:n välinen jäteaseman ja 
jäteputken runkoverkon maarakennustöiden KVR-urakkasopimus.
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Kaavoitustilanne

Kalasataman osayleiskaavan (Sörnäistenranta─Hermanninranta; 
kaupunginvaltuusto 30.1.2008, tullut voimaan 14.3.2008) mukaan alue 
on pääosin keskustatoimintojen aluetta ja katualuetta sekä 
metroliikenteen aluetta ja lähivirkistysaluetta. Lisäksi osayleiskaavassa 
alueella on erityinen yhdyskuntateknisen huollon suunnittelutarve.

Voimassa olevan, vuonna 2009 hyväksytyn kaavan mukaan alue on 
keskustatoimintojen korttelialuetta, asuinkerrostalojen korttelialuetta, 
puistoa, rautatiealuetta ja katualuetta. Alueella käynnissä olevat 
louhintatyöt ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. 

Lisäksi alueella on voimassa kuusi muuta vanhempaa asemakaavaa, 
joihin sisältyy pääosin katualuetta.

Maanomistus

Kaupunki omistaa alueen ja on sitoutunut myymään Kalasataman 
keskuksen korttelit hankkeen toteuttajalle sopimuksen mukaisesti.

Alueen yleiskuvaus

Alue on pääkatujen ja metron risteyskohdassa alueella, joka on 
ensisijaisesti liikennealuetta. Alueen ainoa rakennus on Kalasataman 
metroasema, joka suurelta osin säilyy nykyisellä paikallaan. Alueen 
joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset.

Alueen luoteispuolella sijaitsee Pohjois-Sörnäisten toimitilarakennusten 
korttelialue ja Tukkutorin alue ja lounaispuolella Suvilahden 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät entisen kaasutehtaan ja 
sähkölaitoksen rakennukset sekä omana kokonaisuutenaan Hanasaari 
B -voimalaitos ympäröivine rakennuksineen. Alueen kaakkoispuolelle 
rakennetaan Sörnäistenniemen aluetta, joka on ensimmäinen 
asumispainotteinen Kalasataman alueen osakokonaisuus. Alueen 
ensimmäiset rakennukset valmistuvat vuonna 2012.

Nykyinen luonnonympäristö koostuu Englantilaiskallion jäljelle 
jääneestä osasta, jonka pinnanmuodot on suurelta osin louhittu 
nykyiseen muotoonsa.

Alueella on rakennettuja teknisen huollon johtoja, joista osa on sijoitettu 
Kulosaarensillan kanteen. Verkostot siirretään tuleville Kalasataman 
keskusta ympäröiville katualueille ja yhdistetään olemassa oleviin 
järjestelmiin.

Alue sijoittuu pääosin kallioiselle kitkamaa-alueelle. Luoteiskulmassa ja 
lounaiskulmassa on pienehköjä savimuodostumia. Maanpinta on 
Englantilaiskallion (huipun korkeustaso noin +20) ulkopuolella tasossa 
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noin +1,5…+10. Rakenteet perustetaan kantavan pohjamaan tai kallion 
varaan.  

Ympäristöhäiriöt

Alue on ollut satamatoimintojen, energiantuotannon, liikenteen ja muun 
maaperää kuormittavan toiminnan vaikutuspiirissä pitkään. Maaperän 
pilaantuneisuutta on selvitetty alueen muutosprosessin aikana usealla 
tutkimuksella. Kaava-alueella on havaittu muun muassa kohonneita 
öljyhiilivetyjen, metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Maaperää on 
osin kunnostettu mm. rakennusten purkutöiden yhteydessä. 

Kalasataman keskuksen lounaispuolella sijaitsevan Suvilahden alueen 
maaperä ja pohjavesi on pilaantunut alueella aiemmin toimineiden 
kaasulaitoksen ja bentseenitehtaan päästöjen seurauksena.   

Alueen lounaispuolella sijaitsee Helsingin Energian voimalaitosalue, 
jolla toimivat mm. Hanasaaren B -voimalaitos, huippulämpökeskus, 
polttoainevarastot ja -satama. Voimalaitos on käyttämiensä ja 
varastoimiensa kemikaalien perusteella luokiteltu laajamittaista 
varastointia harjoittavaksi laitokseksi, jolle on direktiivin EY/105/2003 
mukaiseksi konsultointivyöhykkeeksi määritelty 0,5 kilometriä. 
Kaavoitettaessa konsultointivyöhykkeelle turvallisuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.   

Energiantuotannon normaalitoiminnasta aiheutuvia tavanomaisia 
ympäristöhäiriöitä ovat melu- ja ilmapäästöt. Savukaasujen mukana 
ilmaan pääsee muun muassa typen ja rikin yhdisteitä sekä hiukkasia.  
Voimalaitoksen savukaasut johdetaan käsiteltyinä 150 metriä korkeaan 
piippuun. Lämpökeskuksen piipun korkeus on 100 metriä.

Kaava-alueen luoteispuolella sijaitsee Tukkutorin alue, jolla toimii 
jäähdytysaineenaan ammoniakkia käyttävä pakastamo. 
Pakastamotoiminta on uusiutumassa siten, että suurten 
ammoniakkimäärien käytöstä ja varastoinnista voidaan luopua.

Alueen halki kulkevasta katu- ja metroliikenteestä aiheutuu alueelle 
melua ja päästöjä. Itäväylän nykyinen liikennemäärä on alle 60 000 
ajoneuvoa/vrk. Melutason ohjearvot ulkona ylittyvät Itäväylän 
lähiympäristössä. 

Epäedullisten sääolosuhteiden vallitessa myös ilmanlaatu on 
vilkkaassa liikenneympäristössä ajoittain huono. Hanasaaren 
voimalaitoksen piipusta kantautuu alueelle melu, joka voi paikoin 
erottua lähinnä yöaikaan, jolloin liikenteen melua on vähäisempää. 

Metroliikenne aiheuttaa maaperään värähtelyä, joka saattaa 
rakennuksiin siirtyessään kuulua runkomeluna.
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Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda tulevan kaupunginosan 
toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii kaupunkikuvallisena 
maamerkkinä ja porttina Kalasatamaan saavuttaessa kaikista neljästä 
ilmansuunnasta.

Tavoitteena on myös mahdollistaa Kalasataman keskuksesta 
järjestetyn kilpailun voittaneen ehdotuksen rakentaminen kilpailussa 
esitetyn suunnitelman mukaisena siten, että alueelle muodostuu 
kaupallisten toimintojen, asumisen, toimitilojen, julkisten palveluiden ja 
joukkoliikenteen vahva keskittymä.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (AL)

Kalasataman keskukseen liittyy kuusi erillistä asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten (AL) tonttia. Rakennusten korkeus on 23−33 
kerrosta. Asemakaava turvaa asumisen edellytysten täyttymisen 
tonteilla. Rakennuksista avautuu hienot näköalat erityisesti Helsingin 
keskustan ja avomeren sekä idän suuntaan. Rakennukset integroituvat 
liike- ja toimistorakennusten (K) korttelialueisiin alimpien kerrostasojen 
osalta. 

Mikäli tonteille rakennetaan asuntoja, tulee asukkaiden ulkoalueet 
rakentaa liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta olevan osan 
katolle, ns. viherkansitasolle. Tontit tai osa niistä voidaan toteuttaa 
myös toimistorakennuksina vallitsevan kysynnän mukaan.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K)

Kaava-alueella on neljä erillistä liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta (K), jotka ovat kaikki osa suurta kaupallisten tilojen ja 
toimitilojen sekä julkisten palveluiden kokonaisuutta. Tilat yhdistyvät 
toisiinsa maan alla, Kulosaarensillan alta ja Kalasatamankadun yli.

Hotellirakennusten korttelialue (KL-1)

Keskuksen alueella on yksi hotellirakennusten korttelialue (KL-1), joka 
sijoittuu keskuksen luoteiskulmaan. Hotelli on mahdollista toteuttaa 23-
kerroksisena tornina, jonka ylimpään kerrokseen on rakennettava 
julkisesti käytössä oleva kahvila tai ravintola sekä terassi.

Toimistorakennusten korttelialueet (KT)

Keskuksen alueella on yksi toimistorakennusten korttelialue (KT), joka 
sijaitsee lounaisessa osassa. Toimistorakennus on mahdollista 
rakentaa 20-kerroksiseksi ja torniin on mahdollista liittää viereisen liike- 
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ja toimistorakennusten korttelialueen (K) ylin kerros kokous- ja 
aulatiloiksi. Toimistorakennukselle tulee järjestää sisäänkäynti 
katutasosta.

Kortteli 10593 on lisätty kaava-alueeseen teknisistä syistä. 

Rautatiealue (LRM)

Metroasemaa, rataa ja laiturialueita varten on asemakaavamääräys, 
jonka mukaan alueelle saadaan rakentaa kaikki tarvittavat tilat ja 
rakenteet. Aluevaraus mahdollistaa itäisen sisäänkäynnin 
rakentamisen ja laiturialueiden laajentamisen. Metroasemalta on 
suunniteltu sujuvat jalankulkuyhteydet Hermannin rantatielle, 
Kalasatamankadulle ja Englantilaisaukiolle. Yhteydet ovat osittain 
keskuksen kaupallisten tilojen yhteydessä ja ne ovat käytettävissä 
metron aukioloaikojen mukaisesti.

Puisto (VP)

Osa Kalastamanpuistoa on otettu mukaan asemakaavaan, jotta 
puistoalueelle sijoittuvan yhteiskäyttötunnelin maanpäällisten 
ilmastointirakenteiden paikka voidaan tarkemmin määrittää.

Liikenne

Kalasataman keskuksen ja metroaseman lähiympäristön 
liikenneratkaisut perustuvat Sörnäistentunnelin rakentamiseen. 
Keskuksen lähikatuverkko palvelee erityisesti vilkastuvan kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen tarpeita, kun alueen ohittava autoliikenne 
siirtyy tunneliin.

Hermannin rantatie säilyy pääkatuverkon osana, mutta toimii 
käytännössä alueellisena kokoojakatuna ja merkittävänä 
joukkoliikenteen yhteytenä. Työpajankadun ja Leonkadun väliselle 
katuosuudelle, metron ja keskuksen sisäänkäyntien kohdalle, 
sijoitetaan sekä linja-auto- että raitiotieliikenteen vaihtopysäkit. 

Raitiotie on linjattu Kalasataman pohjoisosan ja Sompasaaren välillä 
Hermannin rantatieltä Leonkadun ja Junonkadun kautta. Lisäksi on 
varauduttu Hermannin rantatieltä Leonkadun risteyksestä suoraan kohti 
Hanasaarta jatkavaan linjaukseen. Keskuksen kohdalle päättyvää 
raitiolinjaa varten on kääntösilmukkavaraus myötäpäivään Hermannin 
rantatieltä Työpajankatua ja Kalasatamankatua pitkin. 
Kalasatamankatu on keskuksen kohdalla kävelypainotteinen katu 
joukkoliikennevarauksella. Kalasatamankadun mitoituksessa on otettu 
huomioon myös ohitusraiteen tilavaraus.

Linja-autoliikenne kulkee Hermannin rantatiellä. Pohjoisesta saapuvat 
Kalasataman keskukseen päättyvät linjat kiertävät keskuksen 
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eteläpuolella sijaitsevaa korttelia vastapäivään reittiä Leonkatu - 
Kaasutehtaankatu - Kaasukellonkatu. Katujen mitoituksessa 
varaudutaan linja-autoliikenteen tarvitsemiin ajantasaus- ja 
odotustiloihin.

Kalasataman joukkoliikenneselvityksessä on kuvattu alueen 
joukkoliikennejärjestelmän periaatteita tarkemmin (selvitys 6).

Pyöräilyä varten on keskuksen kaduille varattu pyöräkaistat. 
Pyöräpysäköinnille on runsaasti tilaa sekä keskuksessa että sen 
lähialueella.

Keskuksen pysäköintiä ja huoltoliikennettä varten on tilavaraukset 
keskuksen kellarikerroksissa. Ajoyhteydet näihin tiloihin on sijoitettu 
Sörnäisten rantatielle Junatien alle, Hermannin rantatielle 
Työpajankadun risteyksen pohjoispuolelle sekä Työpajankadulle.

Taksi- ja saattoliikennettä varten on tilavaraukset Hermannin rantatiellä 
keskuksen kohdalla ja Työpajankadulla terveysaseman sisäänkäynnin 
kohdalla.

Englantilaisaukio on laajennettu käsittämään koko Leonkadun ja 
Työpajankadun välistä aluetta, joka oli aiemmin osittain puisto. 
Englantilaisaukio on katuaukio, joka tulee pintamateriaaleiltaan 
rakentaa graniitista. Aukion läpi tulee johtaa etelä-pohjoissuuntainen 
pyörätie.

Palvelut

Kalasataman keskukseen on suunnitteilla laaja alueellinen palvelujen 
keskittymä, johon on tarkoitus sijoittaa kaksi päivittäistavarakauppaa ja 
runsaasti erikoisliikkeitä, ravintoloita, kahviloita, tuoretori, 
elokuvateattereita, akvaario ja lastenmaailma. Lisäksi keskukseen on 
sijoittumassa kaupungin laaja sosiaali- ja terveysasema sekä 
mahdollisesti muita julkisia ja yksityisiä palvelupisteitä. Yksityisille ja 
julkisille palveluille varattuja tiloja on keskuksessa yhteensä noin 65000 
k-m².

Yhdyskuntatekninen huolto

Asemakaavassa on otettu huomioon sekä merenpinnan noususta 
aiheutuvat tulvat että paikallisten rankkasateiden aiheuttamat tulvat 
maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön oppaan 
mukaisesti. 

Kaava-alueen katujen ja puistojen korkeustasot ovat +2.5…+3.5 tai 
enemmän. Alueen korkotasot antavat mahdollisuuden suunnitella 
uudisrakennukset siten, että meriveden pinta voi nousta tasolle +2.6 
aiheuttamatta haittaa ihmisille tai rakennuksille. Pysäköinti- ja 
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toimitilakorttelit korkeustason +3 alapuolella rakennetaan vesitiiviinä ja 
varustetaan kuivatuspumppauksella.

Paikallisten rankkasateiden aikainen tulvavesi johdetaan pääosin 
pintavaluntana katuverkostoa pitkin suoraan tai Kalasatamanpuistossa 
sijaitsevaa tulvareittiä pitkin mereen. Hermannin rantatien ja 
Työpajankadun risteykseen, joka on alueen alin kohta, rakennetaan 
Työpajankadun alle sijoittuva tulvaputki, joka purkaa mereen.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Liikekeskuskortteli on suunniteltu rakennettavaksi kokonaan kallioon 
louhittuun kaivantoon. Kaikki rakennukset perustetaan kallion varaan. 
Kalliokaivanto tiivistetään esi-injektoinnilla. Kalliokaivanto ympäröidään 
vesitiiviillä patoseinällä, jonka yläreuna sijoittuu tasolle +2,6.

Kalasataman keskuksen lounais- ja länsipuolella pohjavedessä 
esiintyvien haitta-aineiden kulkeutuminen maapohjaveden tai 
kallioruhjeiden kautta kaava-alueen louhittaville ja kaivettaville alueille 
on mahdollista. Pilaantuneen pohjaveden esiintymismahdollisuus tulee 
ottaa huomioon rakentamisen aikaisissa vesienhallintaratkaisuissa ja 
työsuojelusuunnitelmissa. Pohjaveden alentaminen ei ole Suvilahdessa 
mahdollista alueen puupaaluille perustettujen rakennusten vuoksi.  

Pilaantuneen maaperän kunnostuksesta on laadittu yleissuunnitelma. 
Suunnitelmaa varten on tehty riskitarkastelu, jossa on todettu haitta-
aineiden olevan pääosin heikosti haihtuvia ja niukkaliukoisia. Paikoin 
pitoisuudet ovat kuitenkin suuria, joten haitta-aineiden kulkeutuminen 
on mahdollista. Tulevien rakennusten alta poistetaan irtomaat 
rakennusteknisistä syistä, jolloin myös pilaantunut maa-aines 
poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 
Katualueilla on matalamman kaivusyvyyden vuoksi mahdollista 
hyödyntää kunnostukselle asetettuja tavoitetasoja. Alueen 
kunnostamisesta on saatu ilmoituspäätös. Kaavassa on annettu 
maaperän pilaantuneisuuden tutkimista ja puhdistamista koskeva 
määräys.

Ympäristöhäiriöt

Hanasaaren B -voimalaitoksen ja huippulämpökeskuksen 
energiantuotannon ilmanlaatuvaikutuksia on selvitetty typpidioksidin, 
rikkidioksidin ja hiukkasten leviämismallitarkasteluin. Pitoisuuksia on 
tarkasteltu sekä maanpinnan että tornitalojen kattojen tasoilla. Kaikkien 
tarkasteltujen päästökomponenttien pitoisuudet olivat 
normaalikäyttöoletuksin hyvin pieniä maanpintatasossa ja alittivat ohje- 
ja raja-arvopitoisuudet selvästi. Tornitalojen kattotasoilla tarkasteltujen 
epäpuhtauksien pitoisuudet ovat selvästi maanpintatasoa suurempia, 
mutta kaikki alittivat normaalikäyttötarkastelussa selvästi ohje- ja raja-
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arvot. Ohje- ja raja-arvotasoihinsa suhteutettuna energiantuotannon 
päästöistä rikkidioksidinpitoisuudet olivat suurimpia. Selvitystä 
täydennetään maksimipäästöskenaarion mallinnuksella. Vaikutuksia 
käsitellään tarkemmin erillisessä selvityksessä Helsingin Energian 
Hanasaaren B -voimalaitoksen ja huippulämpökeskuksen päästöjen 
leviämismalliselvitys (selvitys 13), joka asemakaavaselostuksen 
liitteenä, kuten muutkin 17 selvitystä. 

Liikenteen aiheuttamaa melua ja ilman epäpuhtauksia on selvitetty 
kahdessa erillisselvityksessä (selvitykset 11 ja 12). Meluselvityksen 
mukaan Kalasataman keskuksen suunnitelmien kannalta 
merkittävimmät melulähteet alueella ovat Itäväylän ja metron liikenne 
sekä Hanasaaren voimalaitoksen piippu.  Meluselvityksessä on otettu 
huomioon myös alueen muilla kaduilla kulkeva ajoneuvo- ja 
raitiotieliikenne.

Melumallinnuksen perusteella Itäväylän päälle rakennettava kansi 
pystytään suojaamaan melulta siten, että sieltä voidaan osoittaa 
asuinrakennusten yhteyteen leikkiin ja oleskeluun soveltuvia alueita, 
joissa saavutetaan melutason ohjearvot ulkona. Myös kattokerrokseen 
rakennettavilla terasseilla on mahdollista saavuttaa melutason 
ohjearvot. Viherkannen keskiosalla sekä Englantilaisaukiolla melutaso 
ylittää suurella osaa aluetta yli 55 dB ja lähellä katuja yli 60 dB.

Meluselvityksessä on tarkemmin kuvattu tämänhetkisen 
suunnittelutilanteen mukaan esitetty ratkaisu riittäväksi 
meluntorjuntatoimeksi. Viherkannen osalta meluntorjunnan tarve 
koskee lähinnä liikennettä, kun taas terassien osalta ohjearvojen 
saavuttamisen haasteena on voimalaitoksen piipun yöaikainen melu. 
Alue on tulkittu vanhaksi alueeksi, jossa yöajan ohjearvotaso on 50 dB.

Kaavassa on edellytetty asukkaiden oleskelupihojen ja terassien 
suojaamista melulta siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvot 
ulkona. Asuinrakennusten julkisivuilta on edellytetty meluselvityksen 
mukaisesti sellaista ääneneristävyyttä, että myös sisätiloissa 
saavutetaan melutason ohjearvot. Muiden kaava-alueen rakennusten 
osalta kaavassa on esitetty meluisimman kerroskorkeuden mukaisesti 
julkisivulle kohdistuva päiväajan keskiäänitaso, jonka mukaan voidaan 
jatkossa esittää vaatimus ulkovaipan äänitasoeroksi 
käyttötarkoituksesta riippuen.

Ilmanlaadun leviämismallilaskelmien perusteella katuliikenteen 
aiheuttamat typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet alittavat ohje- ja 
raja-arvot oleskeluun tarkoitetuilla alueilla. Viherkannelle esitettyjen 
oleskelupihojen kohdalla ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat 
selvästi ohjearvotason alapuolella.
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Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat suurimmillaan Itäväylän 
läheisyydessä suunnitellun kansirakenteen päissä, missä kannen alla 
muodostuneiden päästöjen oletetaan purkautuvan avoimeen tilaan. 
Epäedullisissa sääolosuhteissa typpidioksidin ohjearvot ylittyvät 
vilkkaimpien katujen varsilla. Typpidioksidin raja-arvon ei mallinnuksen 
perusteella arvioida ylittyvän katualueiden ulkopuolella.

Katuliikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien huomioon 
ottamiseksi kaavassa on kiinnitetty huomiota rakennusten 
ilmanvaihdon järjestämiseen ja edellytetty, että asuinrakennusten 
tuloilmanotto sijaitsee vähintään tason noin +30 yläpuolella. Myös 
oleskelupihat on esitetty riittävälle etäisyydelle liikenteen päästöistä.

Kaava-alueelle tulee sijoittumaan pysäköintilaitoksen sekä jätteen 
putkikeräysjärjestelmän poistoilmahormeja, joista tulee ilmaan 
epäpuhtauksia sekä myös puhallinmelua. Kaavamääräyksissä on 
edellytetty kiinnitettävän huomiota näiden sijoittamiseen suunnittelun 
edetessä siten, etteivät ne aiheuta häiriötä alueen tulevalle 
asuinkäytölle.

Metroliikenteen aiheuttamaa tärinää ja runkomelua on alustavasti 
arvioitu erillisessä selvityksessä Kalasataman keskuksen sosiaali- ja 
terveysaseman tärinä- ja runkomeluselvitys (selvitys nro10). 
Selvityksen perusteella lähelle rataa rakennettaessa voivat tavoitteena 
pidettävät runkomelun enimmäistasot ylittyä rakennuksissa, mikäli 
rataa tai rakennusta ei eristetä. Kaavassa on annettu määräys 
runkomelun huomioon ottamisesta jatkosuunnittelussa.

Keskuksen turvallisuuteen liittyvät erityisseikat 

Kaava-alueen turvallisuutta on tarkasteltu tarkemmin selvityksessä 
Kalasataman keskus, Palotekninen suunnitelma kaavoituksen 
tarpeisiin, 24.8.2011 (selvitys nro 8). 

Maanalaisiin tiloihin kuuluvat kauppakeskuksen kellarikerrokset K1–K4, 
jäteasema sekä varauksena esitettävä kalliotilaan louhittava 
pysäköintilaitos. Palo-osastoinnissa noudatetaan käyttötapa- ja 
kerrososastointia. Jäteasema erotetaan omaksi palotekniseksi 
kokonaisuudeksi. Suurten palo-osastojen turvallisuusjärjestelmät 
valitaan ja mitoitetaan siten, että riskitaso pysyy hyväksyttävällä tasolla. 
Maanalaisten tilojen, kauppakeskuksen ja muiden ympäröivien tilojen ja 
rakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota turvallisuustason 
verifiointiin riskianalyyseillä sekä palo- ja pelastumissimuloinneilla. 
Itäväylän päälle ei tule rakennuksia eikä rakennusten kantavia 
rakenteita. 

Korkeiden tornien suunnittelussa otetaan huomioon kaikki 
rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Koska 
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rakentamismääräykset eivät ota huomioon kaikkia yli 16-kerroksisten 
rakennusten erityispiirteitä, tulee suunnittelussa ottaa huomioon uusin 
tutkimustieto ja ulkomaiset kokemukset korkeiden rakennusten 
turvallisuussuunnittelusta. Tornit varustetaan automaattisella 
sammutusjärjestelmällä sekä automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä 
(asunnoissa palovaroitinjärjestelmä). Kantavat rakenteet mitoitetaan 
siten, että mahdollinen palo ei aiheuta rakennuksen sortumista, vaikka 
sammutus ei onnistuisi. Kaikissa torneissa on kaksi toisistaan 
riippumatonta uloskäytävää, joista toinen on palolta suojattu ja toinen 
palolta ja savulta suojattu. Hissit varustetaan laittein ja järjestelyin, jotka 
mahdollistavat hissien käytön myös palotilanteessa. 
Poistumisturvallisuudesta tehdään erillistarkastelu. Pelastus- ja 
huoltokalustolle mahdollistetaan pääsy myös kansitasolle huoltoreittejä 
pitkin. Palokunnan toimintaedellytykset turvataan mm. 
palomieshisseillä, varmennetuilla viestiyhteyksillä sekä 
sammutusveden syöttöputkistolla.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä Suvilahden 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön

Kalasataman keskuksella on mittavat kaupunkikuvalliset vaikutukset. 
Torniryhmä näkyy kauas, erityisesti Kulosaarensillan, Junatien 
Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien akseleissa. Kalasataman 
keskuksen rakentaminen vahvistaa uuden kaupunginosan 
muodostumista Helsingin urbaaniksi osaksi ja muuttaa kantakaupungin 
itäisten kaupunginosien identiteettiä merkittävästi.

Mittasuhteiltaan Kalasataman keskus on tornitaloryhmä, joka tullaan 
kokemaan kolmantena osapuolena Sörnäisten rantatien laajassa 
urbaanisessa skenaariossa yhdessä Hanasaari B -voimalaitoksen 
kanssa. Torniryhmän koko ja valtava mittakaava korostavat entisestään 
Suvilahden laitosten merkitystä lähiympäristössään sekä autoilijoiden 
että jalankulkijoiden kannalta. Viimeiset näkymät Suvilahden laitoksista 
kaukomaisemassa, Kulosaaren suunnasta katsottuna, häviävät 
lähivuosina uusien rannalle rakennettavien asuinrakennusten taakse.

Vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä 
Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön 
käsitellään tarkemmin erillisessä selvityksessä Kalasataman keskuksen 
vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön 
(selvitys nro 4).

Vaikutukset liikenteeseen

Metroaseman yhteyteen rakennettava joukkoliikenteen 
pienoisterminaali parantaa itäisen ja pohjoisen Helsingin 
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joukkoliikenneyhteyksiä. Kalasataman keskuksesta muodostuu 
merkittävä itäisen kantakaupungin joukkoliikenteen solmukohta. 
Raitiotieverkkoa voidaan täydentää luontevasti. Nykyisin keskustaan 
päättyviä linja-autolinjoja voidaan siirtää keskukseen päättyviksi, mikä 
helpottaa tilannetta sekä keskustan terminaalialueilla että katuverkolla. 
Joukkoliikenteen vaihtomahdollisuudet paranevat. 

Kalasataman keskuksen alueen jalankulku- ja pyöräilymäärät kasvavat 
huomattavasti.

Kalasataman rakentuminen lisää alueen pääkatujen liikennettä 
merkittävästi. Myös pidempimatkaisen liikenteen osuus kasvaa alueen 
pääkatuverkolla yleiskaavan mukaisten väylähankkeiden toteutuksen 
myötä. Nykyinen katuverkko ei ole riittävä Kalasataman keskuksen 
läheisyydessä. Pääkatuliikenteen sujuvuus onkin varmistettu 
Sörnäisten ja Hermannin rantateiden välisellä liikennetunneliyhteydellä. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 12.5.2011 kaupunginhallitukselle, 
että Sörnäistentunnelin yleissuunnitelma valittaisiin liikennetunnelin 
jatkosuunnittelun ja asemakaavoituksen pohjaksi.

Sörnäistentunnelin ja keskuksen liikenneratkaisujen kuten pysäköinti- 
ja huoltoajoliikenteen ajoyhteysjärjestelyjen avulla voidaan kasvavan 
autoliikenteen sujuvuus turvata ja haitat minimoida.

Aseman yhteyteen suunniteltu laaja pysäköintilaitos luo edellytyksiä 
liityntäpysäköinnin toteuttamiselle Lahden ja Porvoon moottoriteiden 
suunnan henkilöautoliikenteelle. Tämä vähentää osaltaan 
henkilöautoliikenteen painetta keskustan suuntaan.

Kalasataman keskuksen rakentamistyöt vaikuttavat merkittävästi sen 
lähialueen liikenteen järjestelyihin niin katutasossa kuin Itäväylälläkin. 
Työnaikaisissa järjestelyissä on pyritty minimoimaan rakennustyön 
aikaisia haittoja. Erityinen painotus on ollut metroliikenteen sujuvuuden 
sekä alueen jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden turvaamisessa.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Satama-alueiden muuttumisella asumisen, virkistyksen ja työnteon 
alueiksi on sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia seurauksia. 
Rakentaminen on suurelta osin täydennysrakentamista, jossa 
yhdyskuntarakenne asettuu olemassa olevan rakenteen viereen.

Alueen sosiaalista asemaa nostavina tekijöinä ovat merellisyys, 
näkyvyys lähestyttäessä kaupungin keskustaa idästä tai pohjoisesta 
sekä omaleimaisuus.

Hyvät liikenneyhteydet ja keskeinen sijainti tekevät alueen 
houkuttelevaksi työikäiselle aktiiviväestölle. Metroaseman sijoittuminen 
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rakenteen keskelle antaa hyvät mahdollisuudet poikkeuksellisen 
monipuoliselle rakenteelle. Kalasataman keskus muodostaa vahvan 
ytimen uuden kaupunginosan keskeisimmälle alueelle ja se tulee 
muodostumaan koko alueen symboliksi.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Katuliikenteen aiheuttamia ilman epäpuhtauksia ja ympäristömelua 
käsitellään tarkemmin erillisissä selvityksissä nro:t 11 ja 12. Selvitysten 
perusteella on arvioitu, että kaava luo edellytykset terveelliselle ja 
turvalliselle elinympäristölle.

Energiantuotantolaitosten normaalikäyttömäärää edustavilla päästöillä 
leviämis- ja laimenemisolosuhteet arvioidaan riittäviksi siten, etteivät 
Hanasaaren B -voimalaitoksen tai huippulämpökeskuksen päästöt 
merkittävästi huononna alueen ilmanlaatua. 

Kalasataman tuulisuusselvityksen (selvitys nro 9) tulosten mukaan 
tornit ja korotettu yläpihan taso lisäävät paikallista tuulisuutta. Yläpihan 
keskiosa samoin kuin maatason laaja puistoalue on tuulisuuden 
suhteen viihtyisä. Katutason neljässä tarkastelupisteessä esiintyy 
puuskatuulia yli 23 m/s useammin kuin kerran vuodessa. Tuulisuus ja 
paikalliset puuskatuulet sekä rakennusten aiheuttama tuulen 
kanavointivaikutus tulee ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa. 
Jalankulun turvallisuus ylimmän piha-alueen kulma-alueilla, yläpihalle 
johtavissa portaissa sekä silloilla ja Englantilaisaukiolla tulee varmistaa 
suunnitteluratkaisuin. 

Kaava-alueen korkeustason määrittelyssä on merenpinnan 
korkeusvaihtelu otettu huomioon sijoittamalla uudisrakennukset maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön oppaassa Ylimmät 
vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille rakennettaessa - 
Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin on varauduttu 
suunnittelemalla alueellinen tasaus siten, että tulvavedet voidaan 
johtaa pintavaluntana katuja pitkin mereen.

Maaperän pilaantuneisuus

Alueen maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä, joten 
pilaantuneisuudesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten 
terveydelle.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kalastaman keskus on koko Euroopan mittakaavassa erittäin suuri, 
arviolta hieman alle miljardin euron suuruinen hanke. Rakentaminen 
kestää noin kymmenen vuotta.
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Kaupunki saa keskuksen toteuttamiseen myytävistä tonteista ja 
pysyvistä käyttöoikeuksista noin 115 miljoonaa euroa. Kaupunki 
investoi noin 50 miljoonaa euroa keskuksen julkisiin osiin: sillat, 
ympäröivät kadut, metrolaiturit, metron sähkönsyöttöasema, jäteasema 
ja 300 liityntäpysäköintipaikan rakentaminen. Kaava-alueen 
ulkopuolelle sijoittuvan Sörnäistentunnelin kustannusarvio on noin 140 
miljoonaa euroa, jonka on arvioitu tuottavan huomattavan osan 
investoinnista takaisin maan arvonnousuna Kalasataman 
pohjoisosassa. Lisäksi kaupunki vuokraa tilat keskuksesta sosiaali- ja 
terveysasemaa varten 20 vuodeksi. Sosiaali- ja terveysaseman 
pääoma-arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia käsitellään tarkemmin 
Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa (selvitys nro 1).

Vaikutukset linnustoon

Kalasataman tornitalojen rakentaminen ei vaikuta merkittävästi 
Vanhankaupunginlahden lintuveden linnustoon. Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset on arvioitu merkityksettömiksi, ja valmiiden talojen 
mahdollisesti linnuille aiheuttama törmäysriski voidaan minimoida 
helposti julkisivujen suunnittelussa. Korkeita heijastavia pintoja ei tehdä 
ja taloja ei valaista ympäröivää aluetta kirkkaammin. Näillä toimilla 
arvioidaan törmäysriskin olevan merkityksetön ja riskin olevan yhtä 
pieni kuin nykyisillä rakennuksilla alueen ympärillä.  

Vaikutuksia linnustoon käsitellään tarkemmin erillisessä selvityksessä 
Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 
Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon (selvitys nro 7). 

Vaikutukset teknisen huollon, jätehuollon ja energiahuollon järjestämiseen alueella

Asemakaava luo edellytykset korkeatasoisen teknisen huollon 
järjestämiseksi alueelle sekä alueen ulkopuolisten yhteystarpeiden 
toteuttamiselle. 

Toteutus

Rakentamisaikataulu

SRV Yhtiöt Oyj on kaupungin kanssa solmimansa sopimuksen 
mukaisesti velvollinen toteuttamaan yksityisten osien kerrosalasta 
valmiiksi 90 % 100 kuukauden kuluessa Kalasataman keskuksen 
toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan muutoksen 
voimaantulosta. 

Toteutuksen seuranta
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Kaupunki tekee Kalasataman keskukseen liittyvät päätökset yleistä 
päätöksentekomenettelyä ja voimassa olevia johtosääntöjä noudattaen.

Keskuksen toteuttamiseen tarvittavat katu- ja siltasuunnitelmat 
hyväksyy yleisten töiden lautakunta.

Rakennuttajan on hyväksytettävä keskuksen yksityisten ja julkisten 
osien suunnitelmat ja niiden mahdolliset muutokset kaupungilla ennen 
suunnitelmien viranomaiskäsittelyä ja rakentamisen käynnistämistä.

Kaupunki valvoo koko Kalasataman keskuksen toteuttamista sen 
kaikissa vaiheissa. Yksityisten osien osalta valvonta koskee 
ensisijaisesti keskuksen yleiseen käyttöön tulevia tiloja, toteutuksen 
kaupunkirakenteellista ja -kuvallista kokonaisuutta ja tehdyn 
sopimuksen toteuttamista ja velvoitteiden noudattamista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 13.5.2011). Vireilletulosta ilmoitettiin 
myös vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja 
tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.6.2011.

Osallisille lähetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje päivätty 
5.9.2011). 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13), 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Info- ja näyttelykeskus Laiturilla 
12.9.–30.9.2011 ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin Energian, pelastuslaitoksen, 
ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston 
ja geoteknisen osaston, liikennelaitos-liikelaitoksen, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän, rakennusvalvontaviraston sekä Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Ennen ehdotuksen lautakuntakäsittelyä pyydettiin lausunnot 
Tukkutorilta, kaupunginmuseolta, kiinteistöviraston tonttiosastolta ja 
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tilakeskukselta, Korkeasaaren eläintarhalta, liikennelaitos-
liikelaitokselta, liikuntavirastolta, nuorisoasiainkeskukselta, 
opetusvirastolta, pelastuslaitokselta, rakennusvalvontavirastolta, 
rakennusvirastolta, sosiaalivirastolta, talous- ja suunnittelukeskukselta, 
terveyskeskukselta ja ympäristökeskukselta.

Kalasataman keskuksen suunnittelu- ja toteutuskilpailun tulokset ja 
asemakaavan muutoksen sen hetkinen valmisteluvaihe esiteltiin 
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kuukausipalaverissa 
25.5.2011. 

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat liikenteen järjestelyihin ja 
kaavamääräyksiin sekä vaikutusten arviointeihin.

Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon niiltä osin, kuin ne 
koskevat kaava-aluetta.

Yhteistyö hankkeen toteuttajan kanssa

SRV Yhtiöt Oyj oli sitä mieltä, että asemakaavan valmistelussa tulisi 
kiinnittää huomiota asemakaavan riittävään väljyyteen rakennusten 
sijoittelun, muodon, ulkonäön ja värin osalta. Yhtiö esittää lisäksi 
muutosehdotuksia porrashuoneiden kerrosalan laskentatapaan ja 
asemakaavamääräyksiin Yjk-merkinnästä, kv-merkinnästä, 
yhteistiloista sekä pysäköintipaikoista.

Mielipide on pyritty ottamaan kaavoitustyössä mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. 

Esitetty mielipide

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 
mielipidekirje, joka koski asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi 
suullisia mielipiteitä esitettiin keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Kaavaluonnoksesta saatu mielipide kohdistui huoleen, että 
Kalasataman keskuksen ja erityisesti siihen liittyvien palveluiden 
hyväksyttävyyttä tulisi tarkastella yleiskaavatasoisesti.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon. Kalasataman keskus 
on osoitettu sekä Helsingin yleiskaava 2002:ssa että 
Sörnäistenrannan−Hermanninrannan osayleiskaavassa. Kalasataman 
keskus on Yleiskaava 2002:ssa osa Helsingin keskusverkkoa, jota 
tarkasteltiin tarkemmin osayleiskaavan valmistelun yhteydessä. Lisäksi 
asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä on laadittu 
Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys.
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Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten 
kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin. 
Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta. 

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
16.12.2011–17.1.2012. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. 
Nähtävilläoloajan ulkopuolella on lähetetty yksi kirje.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa eläintarhan johtokunta, 
Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, kaupunginmuseon johtokunta, kiinteistölautakunta, 
liikuntalautakunta, nuorisolautakunta, opetusvirasto, 
pelastuslautakunta, rakennuslautakunta, sosiaalilautakunta, 
terveyslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta, 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus.

Kirje

Kirjeen mukaan asemakaavan muutoksen selvitysaineisto on 
puutteellinen pilvenpiirtäjien aiheuttamien varjojen osalta. Kalasataman 
keskuksen tornitalojen kerroskorkeuksia ei tulisi nostaa nykyisin 
voimassa olevasta, vuonna 2009 vahvistetusta asemakaavasta.

Vastine

Asemakaavaselostuksen liitteenä olevaa Kalasataman keskuksen 
varjostusselvitystä (selvitys nro 5) on täydennetty talvipäivän ja 
kesäpäivän seisauksien valaistusolosuhteita kuvaavilla kaavioilla. 
Asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä ei ole ilmennyt 
sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät rakennusten korkeuden 
rajoittamista voimassa olevaan asemakaavaan.

Lausunnot

Kiinteistölautakunnalla, opetusvirastolla, sosiaalilautakunnalla ja 
terveyslautakunnalla ei ole asemakaavan muutosehdotukseen 
huomautettavaa. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos mahdollistaa 
Kalasataman keskuksen toteuttamisen siten kuin kiinteistöviraston ja 
SRV Yhtiöt Oyj:n välillä allekirjoitetussa Kalasataman keskuksen 
toteutussopimuksessa on sovittu.
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Opetusviraston, sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan mielestä 
tulisi suunnittelun edetessä kiinnittää erityistä huomiota alueen 
esteettömyyteen.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että asemakaavan toteuttaminen 
aiheuttaa rakennusvirastolle esirakentamiskustannuksia noin 20 
miljoonaa euroa ja katujen, aukioiden ja siltojen 
rakentamiskustannuksia noin 30 miljoonaa euroa. Lautakunta pitää 
ensiarvoisen tärkeänä, että korkean rakentamisen yhteydessä 
varmistetaan kaupunkikuvan laadukkuus, rakennusten korkeatasoinen 
arkkitehtuuri ja yhdyskuntarakenteen toimivuus monipuolisilla 
vaikutusten arvioinneilla sekä asemakaavamääräyksillä. Erityisen 
tärkeää on huolehtia jalankulkuympäristöjen viihtyisyydestä ja 
turvallisuudesta mm. valoisuuden, esteettömyyden ja tuuliolosuhteiden 
kannalta. Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) mukaan 
alueelle rakennetaan uusia vesijohtoja, jätevesiviemäreitä 
hulevesiviemäreitä. Vesijohtoa joudutaan myös siirtämään. Johtosiirrot 
ja tulvamitoitetut hulevesiviemärit tulee toteuttaa HSY:N ulkopuolisella 
rahoituksella. 

Eläintarhan johtokunta esittää näkökantoja Korkeasaaren tarpeiden 
huomioon ottamiseksi suunnitelmissa ja huomauttaa, että korkeiden 
rakennusten materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen 
törmäysvaara vähenee. 

Vastine

Asemakaavan on lisätty määräys julkisivusuunnittelusta ja 
valaisemisesta.

Helsingin Energia -liikelaitoksen mielestä muutosehdotuksessa tulee 
välttää ratkaisuja ja aikatauluja, jotka vaarantavat energian 
toimitusvarmuuden Hanasaaren alueella. Tornitalojen korkeuden ja 
niiden tuloilmalaitteiden sijoituksen suhdetta Hanasaaren piippujen 
korkeuksiin tulee tarkastella lyhytaikaisten päästötilanteiden ja talvisten 
sään inversiotilanteiden osalta tarkemmin kuin Ilmatieteen laitoksen 
leviämismallissa. Käsiteltävänä olevalla asemakaavan muutoksella ei 
tule etukäteen sulkea Hanasaaren eri energiavaihtoehtoja pois.

Vastine

Kaavaselostukseen on lisätty selvitys leviämismallilaskelmissa 
käytetyistä menetelmistä. Asemakaavan muutos ei vaaranna Energian 
toimintavarmuutta Hanasaaressa. Hanasaaren voimalaitosalue on 
vähitellen jäämässä asutetun kaupunkirakenteen sisään. Nykyinen 
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rakennettu ympäristö ja jo hyväksytty seuraavan vuosikymmenen 
aikana rakennettava rakenne tulee asettamaan reunaehtoja tuleville 
energiaratkaisuille. Kalasataman keskuksen asemakaavan muutos tai 
keskuksen rakentaminen alueelle ei tule muuttamaan tätä tilannetta, 
eikä Kalasataman keskus itsessään tule aiheuttamaan sellaisia 
reunaehtoja, jotka sulkisivat jonkin tietyn energiaratkaisun pois.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) mielestä Kalasataman 
keskuksen kohdalla Itäväylällä olevien pysäkkien suunnittelussa pitää 
ottaa huomioon Jokeri 0. Keskuksen kohdalla ei pitäisi toteuttaa 
ratkaisua, jossa erilliset pyöräkaistat ovat ajokaistan ja 
pysäkkisyvennyksen välissä ja pyöräilyn runkoverkko pitää siirtää 
Hermannin rantatieltä Kalasatamankujan ja Englantilaisaukion kautta 
Capellan puistotielle. 

Vastine 

Liikennejärjestelyjen suunnittelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä HSL:n 
kanssa Kalasataman keskuksen katutasossa, Itäväylän tasossa sekä 
kyseessä olevan kaavan ulkopuolisillakin katualueilla. Asemakaavan 
muutos antaa hyvät edellytykset julkisen liikenteen järjestämiseksi 
keskusta ympäröivillä katualueilla. 

Kaupunginmuseon johtokunta toteaa, että Kalasataman rakentamisen 
myötä pääkaupungin historiallinen siluetti muuttuu lopullisesti. 
Kaupunki menettää identiteettiään ja ominaisluonteensa. Kaupungin 
tulisi säilyttää historiallisesti vahvat, ainutlaatuiset ominaispiirteensä 
kuten ääriviivansa, jotka tekevät siitä juuri Helsingin. Kalasataman 
keskuksen toteutuessa ei näin tapahdu. Johtokunta katsoo, että 
korkean rakentamisen sijoittuminen Helsinkiin niin kantakaupunkiin 
kuin esikaupunkeihin tulisi ratkaista yleiskaavalla. Kalasataman 
keskuksen vieressä sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä Suvilahti ei 
saa jäädä alisteiseen asemaan korkeiden rakennusten juurella, kuten 
on tapahtumassa, jos kaava toteutuu.

Vastine

Asemakaavaselostuksen liitteeksi on laadittu erillisiä selvityksiä, jotka 
osoittavat, että Kalasataman keskuksen rakentumisen myötä Helsingin 
identiteetti vahvistuu ja kaupunki saa uuden ominaispiirteitä 
rikastuttavan elementin itäiseen kantakaupunkiin. Selvityksissä 
todetaan lisäksi perustellusti, että Kalasataman keskuksen uudet 
rakennukset eivät vaikuta negatiivisesti Suvilahden laitosten 
kaupunkikuvalliseen asemaan.

Liikuntalautakunta pitää valitettavana, ettei alueelle ole tulossa julkisia 
liikuntapalveluja. 
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Vastine 

Liikuntaviraston palveluille on varattu mahdollisuus sijoittua 
Kalasataman keskeisimpiin kortteleihin. Asemakaava ei rajoita 
liikuntatilojen sijoittamista kaava-alueelle. 

Nuorisolautakunta toteaa, että alueen nuoriso voi käyttää nykyisiä 
nuorisoasiainkeskuksen palveluja, kunhan julkisten liikenneyhteyksien 
toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.  Lausunnossa nostetaan 
esiin asukkaiden yhteisten tilojen tarve ja merkitys. 

Vastine 

Kalasataman keskuksen yhteyteen rakennetaan eri 
joukkoliikennemuotojen risteys. Asukkaiden yhteistiloja on suunniteltu 
rakennettavaksi mm. Kalasatamanpuistossa sijaitsevaan sataman 
entiseen sosiaalirakennukseen.

Pelastuslautakunta esittää, että sammutusjärjestelmien vesilähde tulee 
suunnitella A-luokkaan myös katetun itäväylän osalta. Jäteaseman 
liikenne tulee järjestää siten, että sinne päästään ajamaan kulkematta 
autosuojan palo-osaston kautta. Vaiheittain rakentamisessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota jo käyttöön otettujen tilojen käyttäjien 
turvallisuuteen.

Vastine

Hankkeen toteuttaja on sopinut pelastuslaitoksen kanssa käydyissä 
neuvotteluissa, että sammutusjärjestelmien vesilähteet rakennetaan A-
luokkaan myös katetun Itäväylän osalta, ja jäteaseman liikenne 
järjestetään siten, että sinne ajetaan kulkematta autosuojan palo-
osaston kautta. Asemakaavakarttaan on lisätty määräys vaiheittaisen 
rakentamisen turvallisuudesta.

Rakennuslautakunta toteaa, että vaiheittaisen rakentamisen 
turvallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Laadukkaan 
jalankulkuympäristön toteuttamista edellyttävää asemakaavamääräystä 
tulisi harkita. Ulkotilassa olevien portaiden, luiskien ja hissiyhteyksien 
riittävän laatutason varmistumiseksi kaavamääräyksiä tulisi täsmentää. 
Keskus antaa hyvät mahdollisuudet suunnitella paikan ominaispiirteet 
huomioon ottava kokonaisvalaistussuunnitelma, minkä edellyttämistä 
asemakaavamääräyksellä tulisi harkita. Pohjaveden pysyvä 
alentaminen on syytä kieltää. Ulkovaipan melutasoa koskeva 
kaavamääräys tulee tarkistaa. Kaavamääräyksessä on syytä osoittaa 
raideliikenteen aiheuttaman runkoäänen enimmäistaso.

Vastine 
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Asemakaavakarttaan on lisätty määräykset vaiheittaisen rakentamisen 
turvallisuudesta, laadukkaasta jalankulkuympäristöstä, 
kokonaisvalaistussuunnitelman laatimisesta ja pohjaveden pysyvän 
alentamisen kieltämisestä. Lisäksi ulkovaipan melutasoa ja runkoäänen 
enimmäistasoa koskevia määräyksiä on täsmennetty.

Ympäristölautakunnan mielestä tulisi kaavamääräyksin varmistaa, että 
kansirakenteet vastaavat melun mallinnuksessa käytettyä tilannetta. 
Asemakaavamääräystä, jonka mukaan tuloilma tulee ottaa tason +30 
yläpuolelta, tulisi tarvittaessa tarkistaa niin, että otetaan huomioon 
myös voimaloiden päästöjen vertikaalinen leviäminen. 
Kaavaselostuksessa tulisi kuvata ilmanlaatutilanne pysäkeillä ja kevyen 
liikenteen väylillä. Tämän vuoksi tulisi tutkia pysäköintinormin 
muuttamista siten, että se olisi asunnoille 1 autopaikka/150 krs-m2. 

Vastine

Asemakaavaan on määritelty alueet, jotka tulee kattaa, jotta alueella 
saavutetaan riittävät edellytykset asumiseen. Asemakaavaselostuksen 
liitteenä on kattavat melua ja ilmanlaatua käsittelevät selvitykset, joiden 
perusteella kaavassa on annettu määräyksiä ilmanlaadun huomioon 
ottamiseksi jatkosuunnittelussa. Autopaikkamäärät ovat 
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän autopaikkojen 
laskentaohjeen mukaiset. Koska Kalasataman keskus sijaitsee 
poikkeuksellisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, on 
asemakaavassa lisäksi määräys: "Jos kortteleiden 10620–10623 
toimintojen pysäköintipaikat osoitetaan keskitetysti 
pysäköintilaitoksesta, jossa pysäköintipaikat ovat nimeämättömiä, 
voidaan vuorottaiskäytön perusteella kokonaispaikkamäärää vähentää 
15 %."

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteaa, että mikäli 75 metrin 
vähimmäisetäisyys Tukkutorin pakastamorakennukseen toteutuu, ei 
sillä Tukkutorin osalta ole huomautettavaa kaavasta. Hanasaaren 
voimalaitoksen konsultointivyöhyke on 0,5 kilometriä, jolla kaavojen 
turvallisuus tulisi varmistaa konsultoimalla Tukesia.

Vastine

Lausunnossa esitetyt näkökannat toteutuvat asemakaavassa ja 
asemakaava on siten Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vaatimusten 
mukainen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
esittää päivittäistavarakaupan enimmäiskerrosalamäärän lisäämistä 
kaavamääräyksiin. Meluntorjunnasta ja ilmanlaadusta annettuja 
määräyksiä tulisi täsmentää, jotta olisi yksiselitteisen selvää, kenen 
tulee tehdä mitäkin ja missä vaiheessa. Tornitalossa 4 ei saisi olla vain 
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itä- ja/tai eteläsivulla eikä tornitalossa 5 vain pohjoissivulle avautuvia 
asuntoja kyseisten julkisivujen meluisuuden takia. Määräys raittiin 
ilman ottamisesta korkealta tulee ulottaa koskemaan kaikkia 
rakennuksia ja ottokorkeus olisi hyvä määrätä riittävän suureksi eli 
tarvittaessa yli + 30 metrin. Kaavamääräyksiin tulisi lisätä määräys: 
"Lähialueen pohjavedessä todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta 
rakennettaessa." Asemakaavaan tulisi lisätä myös määräys haitallisten 
vaikutusten minimoimiseksi linnustoon. Asemakaavavaiheessa tulee 
olla varmuus siitä, että luodaan alueen tuulisuuden osalta edellytykset 
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. ELY-keskus 
toteaa, että asemakaavalla luodaan uudenlainen kaupunginosan 
keskus. Suunnittelua varten on laadittu hyvät selvitykset. Kaavaratkaisu 
edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
Edellä mainituilla tarkennuksilla ELY-keskus pitää asemakaavaa hyvin 
laadittuna.

Vastine 

Ulkovaipan melutasoa koskevan kaavamääräyksen sanamuotoa on 
täsmennetty. Samoin runkoääntä koskevaan kaavamääräykseen on 
lisätty suunnittelun tavoitearvona asuinhuoneistojen osalta pidettävää 
runkoäänen enimmäistasoa LASmax 30 dB. Hankkeeseen ryhtyvän 
tulee suunnitella ja toteuttaa kaikki meluntorjuntaan ja ilmanlaatuun 
liittyvät osat asemakaavamääräysten ja rakennusmääräysten 
mukaisesti. Kaikkien tarvittavien meluntorjuntaan ja ilmanlaatuun 
liittyvien toimenpiteiden tulee olla rakennettuna ja 
rakennusvalvontaviraston hyväksymiä ennen rakennusten 
käyttöönottoa. Rakennusten ilmanottokohdista annettua määräystä on 
täsmennetty. Torneille 4 ja 5 on lisätty määräys yhteen suuntaan 
avautuville asunnoille. Lisäksi asemakaavaan on lisätty määräys 
pohjaveden haitta-aineiden huomioon ottamisesta ja linnustolle 
aiheutuvien haittojen minimoimisesta. Asemakaavaselostusta on 
täydennetty tuulisuuden ja rakennusten aiheuttaman tuulen 
kanavointivaikutuksen jatkosuunnitteluperiaatteilla. Kalastaman 
keskuksen alue on voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa 
keskustatoimintojen aluetta eikä kaupunkisuunnitteluvirasto näe 
perusteita rajoittaa yleiskaavasta poiketen asemakaavalla 
päivittäistavarakaupan kerrosalan määrää alueella.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät kirjeestä ja lausunnoista 
sekä niiden vastineet laajemmin.

Muut muutokset

Kalasataman keskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä ja 
asemakaavan muutoksen valmistelun yhteydessä on ollut mahdollisuus 
ottaa huomioon suunnittelussa esiin tulleita muutoksia. 
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Asemakaavakarttaan on suunnittelun tarkentumisen myötä lisätty 
seuraavat määräykset:

 "AL-korttelialueella pelkästään yhteistiloja, teknisiä tiloja ja muita 
vastaavia rakennusoikeuteen kuulumattomia tiloja sekä 
kulkuyhteyksiä sisältävät kerrokset saa rakentaa suurimman 
sallitun kerrosluvun estämättä. Tällaisia suurimman sallitun 
kerrosluvun ylittäviä kerroksia saa olla enintään kaksi." 

 Kaavakarttaan on lisätty merkintä te - alue, jolle saa sijoittaa 
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja. 

Asemakaavakarttaan on lisätty korkealaatuisen kaupunkikuvan ja 
riittävän korkealaatuisten julkisivuratkaisuiden varmistamiseksi 
seuraava määräys:

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten julkisivujen 
tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja 
julkisivumateriaaleina tulee käyttää lasia, metallia, tiiltä, 
klinkkeriä tai luonnonkiveä." 

Asuintornien suunnittelun tarkentumisen myötä yhteistilojen ja teknisten 
tilojen määrä on moninkertaistunut. Määräys antaa mahdollisuuden 
rakentaa kaksi pelkästään yhteistiloja ja teknisiä tiloja sisältävää 
kerrosta suurimman sallitun kerrosluvun lisäksi. Tornien 
kokonaiskorkeus pysyy kuitenkin lähellä kilpailuvaiheessa esitettyjä 
räystäskorkoja, koska asuntojen kerroskorkeutta on madallettu 
aiemmista suunnitelmista.

Metron sähkönsyöttöaseman suunnitelmien tarkennuttua on voitu 
määritellä sähkönsyöttöasemalle tarkka sijainti kaava-alueella.

Asemakaavakartan määräyksiä on täsmennetty suunnittelun 
tarkentumisen johdosta, jotta asemakaava vastaisi mahdollisimman 
tarkasti toteutussuunnitelmia.

Täsmennykset koskevat maanalaisia tiloja ja niiden ilmanvaihtokuiluja, 
palvelutilojen sijoittamista, tornien ulkoista hahmoa ja ulokkeita sekä 
Kalasatamankadun avoimien säältä suojaamattomien osien kattamista. 

Kortteleiden 10620–10623 ja katualueiden kerrosaloja osoittavia lukuja 
on täsmennetty vastaamaan suunnitelmia kokonaiskerrosalan 
puitteissa.

Kaavakartassa piha-alueen rajauksia on tarkistettu korttelissa 10622, 
jotta sosiaali- ja terveysaseman tarpeet pystytään ottamaan paremmin 
huomioon. 
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Kaavaselostukseen on liitetty ilmakuva alueesta ja kaavaselostus on 
tarkistettu vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kirjeen ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten torniosien 
julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, yhtenäisiä 
lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta 
kirkkaammin." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Ennen tornien 
rakentamisen aloittamista on laadittava selvitys alapuolella 
käytössä olevien tilojen turvallisuudesta." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Korttelialueella ja niihin 
liittyvillä kansilla tulee ulkotilassa olevien portaiden, luiskien ja 
kulkuyhteyksien pintamateriaalina olla graniitti." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Kalasataman 
keskukselle tulee laatia kokonaisvalaistussuunnitelma." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: ”Orsi- ja pohjaveden 
pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa oleville rakennuksille 
ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta 
pohjavedenalennuksesta." 

 Kaavamääräys "Rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka 
perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan 
kokonaisääneneristävyydelle" on muutettu muotoon 
"Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva päiväaikainen 
melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus 
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle." 

 Kaavamääräys "Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei 
tavoitteena pidettävä raideliikenteen aiheuttama runkoäänen 
enimmäistaso ylity." on täydennetty muotoon "Rakennukset 
tulee suunnitella siten, ettei tavoitteena pidettävä raideliikenteen 
aiheuttama runkoäänen enimmäistaso ylity. Suunnittelun 
tavoitearvona asuinhuoneistojen osalta pidetään runkoäänen 
enimmäistasoa LASmax 30 dB." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Lähialueen 
pohjavedessä todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta 
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rakennettaessa." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Lähialueen 
pohjavedessä todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta 
rakennettaessa." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "AL-korttelialueella tontin 
10622/3 itä ja/tai eteläsivulle sekä tontin 10623/3 pohjoissivulle 
saa rakentaa vain yhteen suuntaan avautuvia asuntoja, mikäli 
teknisillä ratkaisuilla tai muilla toimenpiteillä turvataan riittävät 
asumisen edellytykset." 

 Kaavamääräys "Rakennuksiin on rakennettava koneellinen 
suodattimilla varustettu ilmanvaihto. Ilmanottokohdan sijaintiin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa. 
Asuinrakennusten tuloilma tulee ottaa vähintään tason noin +30 
yläpuolelta." on muutettu muotoon "Rakennuksiin on 
rakennettava koneellinen suodattimilla varustettu ilmanvaihto. 
Ilmanottokohdan sijaintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa. AL-, KL-1- ja KT-korttelialueilla tulee 
tuloilma ottaa vähintään tason noin +30 yläpuolelta." 

 Kaavaselostusta on täydennetty tuulisuuden ja rakennusten 
aiheuttaman tuulen kanavointivaikutuksen 
jatkosuunnitteluperiaatteilla. 

 Kaavaselostuksen liitettä Kalasataman keskuksen vaikutukset 
kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön (selvitys 4) 
on täydennetty kuvilla tornitalojen vaikutuksesta kaupunkikuvaan 
pimeään aikaan. 

 Kaavaselostuksen liitettä Kalasataman keskuksen 
varjostusselvitys (selvitys 5) on täydennetty talvipäivän ja 
kesäpäivän seisauksen valaistusolosuhteita kuvaavilla 
kaavioilla.  

Muut muutokset

 Kortteleiden 10620−10623 ja katualueiden kerrosaloja osoittavia 
lukuja on täsmennetty vastaamaan suunnitelmia 
kokonaiskerrosalan puitteissa. 

 Kaavamerkintä mai1 - maanalainen tila, johon saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavia ilmanvaihtokuiluja; on 
korvattu merkinnällä mai2 -maanalainen tila, johon saa sijoittaa 
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pysäköintilaitoksen ja jäteaseman ilmanvaihtokuiluja. 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "AL-korttelialueella 
pelkästään yhteistiloja, teknisiä tiloja ja muita vastaavia 
rakennusoikeuteen kuulumattomia tiloja sekä kulkuyhteyksiä 
sisältävät kerrokset saa rakentaa suurimman sallitun 
kerrosluvun estämättä. Tällaisia suurimman sallitun kerrosluvun 
ylittäviä kerroksia saa olla enintään kaksi." 

 Kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten julkisivujen 
tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja 
julkisivumateriaaleina tulee käyttää lasia, metallia, tiiltä, 
klinkkeriä tai luonnonkiveä." 

 Kaavakarttaan on lisätty merkintä te - alue, jolle saa sijoittaa 
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja. 

 Kaavakartassa olevat merkinnät iv - alue, jolle saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen poistoilmahormin, on siirretty korttelialueelta 
katualueelle. 

 Kaavakartan merkintä u -viereiseen kortteliin kuuluva uloke. 
Ulokkeen saa rakentaa kolmannesta kerroksesta ylöspäin. 
Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa kantavia rakenteita 
tarvittaessa ulottaa maahan asti. Maahan asti ulottuvien 
rakenteiden tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti 
erityisen hallittuja; on muutettu muotoon u - viereiseen kortteliin 
kuuluva uloke. Ulokkeen saa rakentaa toisesta kerroksesta 
ylöspäin. Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa kantavia 
rakenteita tarvittaessa ulottaa maahan asti. Maahan asti 
ulottuvien rakenteiden tulee olla arkkitehtonisesti ja 
kaupunkikuvallisesti erityisen hallittuja. 

 Kaavakartassa piha-alueen rajauksia on tarkistettu korttelissa 
10622. 

 Kaavamääräys "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista kahdella julkisivun 
pinnalla ja julkisivu tulee kääntää 4 - 8 astetta horisontaalisesti 
kymmenenneksi ja viidenneksi ylimmän kerroksen välillä" on 
muutettu muotoon "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista kahdella julkisivun 
pinnalla ja julkisivu tulee kääntää 4 - 15 astetta horisontaalisesti 
viidenneksitoista ja viidenneksi ylimmän kerroksen välillä." 
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 Kaavamääräys "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 viiteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa myymälä- ja 
muita asiakaspalvelutiloja sekä julkisten toimintojen tiloja" on 
muutettu muotoon "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 kuuteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa myymälä- ja 
muita asiakaspalvelutiloja sekä julkisten toimintojen tiloja." 

 Kaavamääräys "Katualueella Kalasatamankadun avoimet säältä 
suojaamattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka sijoitetaan 
tasojen +20,0 ja +30,0 välille" on muutettu muotoon 
"Katualueella Kalasatamankadun avoimet säältä 
suojaamattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka sijoitetaan 
tasojen +20,0 ja +32,0 välille." 

 Kaavaselostukseen on liitetty ilmakuva alueesta.

 Kaavaselostus on tarkistettu vastaamaan tehtyjä muutoksia. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 kartta, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 selostus, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012, päivitetty Kslk:n 17.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 3.4.2012
4 1 Kalasataman keskuksen toteutussopimus
5 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys
6 3 Korkea rakentaminen Helsingissä
7 4 Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön
8 5 Kalasataman keskuksen varjostusselvitys
9 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011
10 7 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 

Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon
11 8 Kalasataman keskuksen palotekninen suunnitelma kaavoituksen 

tarpeisiin 
12 9 Kalasataman keskuksen tuulisuusselvitys
13 10 Kalasataman keskuksen sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja 

runkomeluselvitys
14 11 Kalasataman keskuksen asemakaavan meluselvitys
15 12 Kalasataman kaava-alueelle suunnitellun viherkannen ympäristön 
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liikenteen ja pysäköintilaitoksen ilmanlaatuvaikutukset
16 13 Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 

huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys
17 14 Kalasataman keskuksen toteutuksen kestävä kehittäminen
18 15 Kalasataman keskus - Ekotehokkuuden arviointi
19 16 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma
20 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys
21 18 Kalasataman keskus, Pohjaveden tila, raportti 1
22 Vuorovaikutusraportti 15.11.2011, täydennetty 3.4.2012
23 Osa päätöshistoriaa, Kalasataman keskuksen asemakaavan 

muutosehdotuksesta annetut lausunnot

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16
Liite 17
Liite 18
Liite 19
Liite 20
Liite 21
Liite 22
Liite 23

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
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Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Eläintarhan johtokunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikuntalautakunta
Nuorisolautakunta
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 650

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nro 10593 ja 
10595–10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja satama-alueiden 
(muodostuvat uudet korttelit nro 10620–10623) asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
15.11.2011 päivätyn ja 17.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12070 
mukaisena.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.04.2012 § 140

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Ksv 2123_1, Hermannin rantatie 1, karttaruutu H4/S1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 15.11.2011 päivätyn ja 
17.4.2012 muutetun 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10571 
osan, kortteleiden 10593 ja 10595–10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- 
ja satama-alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti:

Kirjeen ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten torniosien 
julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, yhtenäisiä 
lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta 
kirkkaammin."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Ennen tornien 
rakentamisen aloittamista on laadittava selvitys alapuolella 
käytössä olevien tilojen turvallisuudesta."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Korttelialueella ja niihin 
liittyvillä kansilla tulee ulkotilassa olevien portaiden, luiskien ja 
kulkuyhteyksien pintamateriaalina olla graniitti."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Kalasataman keskukselle 
tulee laatia kokonaisvalaistussuunnitelma."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: ”Orsi- ja pohjaveden 
pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa oleville rakennuksille 
ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta 
pohjavedenalennuksesta."

 kaavamääräys "Rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka 
perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan 
kokonaisääneneristävyydelle" on muutettu muotoon 
"Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva päiväaikainen 
melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus 
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle."
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 kaavamääräys "Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei 
tavoitteena pidettävä raideliikenteen aiheuttama runkoäänen 
enimmäistaso ylity." on täydennetty muotoon "Rakennukset 
tulee suunnitella siten, ettei tavoitteena pidettävä raideliikenteen 
aiheuttama runkoäänen enimmäistaso ylity. Suunnittelun 
tavoitearvona asuinhuoneistojen osalta pidetään runkoäänen 
enimmäistasoa LASmax 30 dB."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Lähialueen pohjavedessä 
todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta rakennettaessa."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "AL-korttelialueella tontin 
10622/3 itä ja/tai eteläsivulle sekä tontin 10623/3 pohjoissivulle 
saa rakentaa vain yhteen suuntaan avautuvia asuntoja, mikäli 
teknisillä ratkaisuilla tai muilla toimenpiteillä turvataan riittävät 
asumisen edellytykset."

 kaavamääräys "Rakennuksiin on rakennettava koneellinen 
suodattimilla varustettu ilmanvaihto. Ilmanottokohdan sijaintiin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa. 
Asuinrakennusten tuloilma tulee ottaa vähintään tason noin +30 
yläpuolelta." on muutettu muotoon "Rakennuksiin on 
rakennettava koneellinen suodattimilla varustettu ilmanvaihto. 
Ilmanottokohdan sijaintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa. AL-, KL-1- ja KT-korttelialueella tulee ottaa 
vähintään tason noin +30 yläpuolelta."

 kaavaselostusta on täydennetty tuulisuuden ja rakennusten 
aiheuttaman tuulen kanavointivaikutuksen 
jatkosuunnitteluperiaatteilla.

 kaavaselostuksen liitettä Kalasataman keskuksen vaikutukset 
kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön (SELVITYS 
4) on täydennetty kuvilla tornitalojen vaikutuksesta 
kaupunkikuvaan pimeään aikaan.

 kaavaselostuksen liitettä Kalasataman keskuksen 
varjostusselvitys (SELVITYS 5) on täydennetty talvipäivän ja 
kesäpäivän seisauksen valaistusolosuhteita kuvaavilla 
kaavioilla.

Muut muutokset

 Kortteleiden 10620-10623 ja katualueiden kerrosaloja osoittavia 
lukuja on täsmennetty vastaamaan suunnitelmia 
kokonaiskerrosalan puitteissa.
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 kaavamerkintä mai1 -maanalainen tila, johon saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavia ilmanvaihtokuiluja; on 
korvattu merkinnällä mai2 -maanalainen tila, johon saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen ja jäteaseman ilmanvaihtokuiluja.

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "AL-korttelialueella 
pelkästään yhteistiloja, teknisiä tiloja ja muita vastaavia 
rakennusoikeuteen kuulumattomia tiloja sekä kulkuyhteyksiä 
sisältävät kerrokset saa rakentaa suurimman sallitun 
kerrosluvun estämättä. Tällaisia suurimman sallitun kerrosluvun 
ylittäviä kerroksia saa olla enintään kaksi."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten julkisivujen 
tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja 
julkisivumateriaaleina tulee käyttää lasia, metallia, tiiltä, 
klinkkeriä tai luonnonkiveä."

 kaavakarttaan on lisätty merkintä te -alue, jolle saa sijoittaa 
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

 kaavakartassa olevat merkinnät iv -alue, jolle saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen poistoilmahormin, on siirretty korttelialueelta 
katualueelle.

 kaavakartan merkintä u -viereiseen kortteliin kuuluva uloke. 
Ulokkeen saa rakentaa kolmannesta kerroksesta ylöspäin. 
Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa kantavia rakenteita 
tarvittaessa ulottaa maahan asti. Maahan asti ulottuvien 
rakenteiden tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti 
erityisen hallittuja; on muutettu muotoon u -viereiseen kortteliin 
kuuluva uloke. Ulokkeen saa rakentaa toisesta kerroksesta 
ylöspäin. Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa kantavia 
rakenteita tarvittaessa ulottaa maahan asti. Maahan asti 
ulottuvien rakenteiden tulee olla arkkitehtonisesti ja 
kaupunkikuvallisesti erityisen hallittuja.

 kaavakartassa piha-alueen rajauksia on tarkistettu korttelissa 
10622.

 kaavamääräys "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista kahdella julkisivun 
pinnalla ja julkisivu tulee kääntää 4 - 8 astetta horisontaalisesti 
kymmenenneksi ja viidenneksi ylimmän kerroksen välillä" on 
muutettu muotoon "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista kahdella julkisivun 
pinnalla ja julkisivu tulee kääntää 4 - 15 astetta horisontaalisesti 
viidenneksitoista ja viidenneksi ylimmän kerroksen välillä."
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 kaavamääräys "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 viiteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa myymälä- ja 
muita asiakaspalvelutiloja sekä julkisten toimintojen tiloja" on 
muutettu muotoon "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 kuuteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa myymälä- ja 
muita asiakaspalvelutiloja sekä julkisten toimintojen tiloja."

 kaavamääräys "Katualueella Kalasatamankadun avoimet säältä 
suojaamattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka sijoitetaan 
tasojen +20,0 ja +30,0 välille" on muutettu muotoon 
"Katualueella Kalasatamankadun avoimet säältä 
suojaamattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka sijoitetaan 
tasojen +20,0 ja +32,0 välille."

 kaavaselostukseen on liitetty ilmakuva alueesta.

 kaavaselostus on tarkistettu vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen mielipiteensä esittäneelle.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

03.04.2012 Pöydälle

27.03.2012 Poistettiin

22.11.2011 Ehdotuksen mukaan

15.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Anne Karlsson, yleiskaavasuunnittelija, kaupalliset selvitykset, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, arkkitehti, puhelin: 310 37443
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ulla.kuitunen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Pekka Saarinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Opetustoimen johtaja 7.3.2012

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetusviraston lausuntoa 10.2.2012 
mennessä Kalasataman keskuksen asemakaavan 
muutosehdotuksesta numero 12070.

Alue sijaitsee kantakaupungin itäosassa. Aluetta rajaavat Hermannin 
rantatie, Työpajankatu, Capellan puistotie, Arielinkatu ja Leonkatu.

Alueelle on suunnitteilla Kalasataman keskus, joka koostuu 
kaupallisesta keskuksesta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta 
tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. 
Torneissa on 20–33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000 uutta asukasta. 
Itäväylä ja metrorata katetaan kannella, jolle suunnitellaan asukkaiden 
piha-alueet ja julkinen puisto. Keskuksen yhteyteen on suunniteltu 
myös kaupungin uusi sosiaali- ja terveysasema.

Keskuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuonna 2021. 
Alueen rakennusoikeus kasvaa n. kaksinkertaiseksi aiemmasta ollen 
tämän jälkeen yhteensä 204 800 m2.

Opetusvirasto totesi v. 2006 antamassaan lausunnossa 
Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavasta, että 
Kulosaarensillan molemmilla puolilla on peruskouluille laajat, keskeiset 
aluevaraukset, 700 oppilaalle kumpikin. Kouluvaraukset sijoittuivat 
puistojen äärelle mahdollistaen liikunnan opetuksen. Lisäksi 
suunnitelmassa oli varaukset kahdelle alkuopetuskoulu-
päiväkotiyhdistelmälle.  Tuolloin Kulosaaren sillan kupeeseen 
kaavailtiin 11-16 -kerroksisia toimistorakennuksia. Suuren kiilamaisen 
keskuspuiston viereen oli sijoittumassa koulu ja 16-kerroksinen hotelli. 
YL-tontin rakennusoikeus mahdollistaa sekä koulu- että 
päiväkotipalveluiden rakentamisen samalle tontille. Koulupalveluiden 
arveltiin kuitenkin aluksi tukeutuvan ympäröivien alueiden palveluihin.

Opetusvirasto antaa asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan 
lausunnon:
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Vaikkakin alueen suunnitelmat ovat muuttuneet ja tarkentuneet, 
opetusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.  Suunnittelun edetessä opetusvirasto pitää 
kuitenkin tärkeänä huomion kiinnittämistä alueellisen solmukohdan 
esteettömyyteen ja erityisesti koululaisten turvallisuuteen.

Kalasataman korttelitalo, ensimmäinen peruskoulu tulee sijoittumaan 
hyvin lähelle keskusta Kalasatamanpuiston ja Arielinkadun varteen. 
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuosina 2014 - 2015 rakennetaan 
tilat päiväkodille ja alkuopetusluokille. Peruskoulu palvelee ensisijassa 
Kalasataman keskuksen lähellä asuvia oppilaita. Pohjoissuunnasta ja 
muualta kaupungista tulevat oppilaat joutuvat päivittäin kulkemaan 
keskuksen läpi saapuessaan kävellen, pyörällä tai julkisilla 
liikennevälineillä. Kalasataman korttelitalon tontti on varsin ahdas. 
Myöhemmin rakennettava jalankulkusilta Mustikkamaalle helpottaa 
Mustikkamaan liikuntapaikkojen käyttöä koululiikuntaan, mutta 
Keskukseen liittyvä Kalasatamanpuisto on tärkeä peruskoulun 
lähiliikuntapaikka ja välituntipihan laajennus pienemmille koululaisille. 
Puiston ja koulun välille rakennetaan ylikulkusilta koulun 2. osan 
rakentamisen yhteydessä.

Lisätiedot
Nuikkinen Kaisa, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.02.2012 § 93

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että korkean 
rakentamisen yhteydessä varmistetaan kaupunkikuvan laadukkuus, 
rakennusten korkeatasoinen arkkitehtuuri ja yhdyskuntarakenteen 
toimivuus monipuolisilla vaikutusten arvioinneilla sekä 
asemakaavamääräyksillä. Erityisen tärkeää on huolehtia 
jalankulkuympäristöjen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta mm. 
valoisuuden, esteettömyyden ja tuuliolosuhteiden kannalta.

Asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa rakennusvirastolle 
esirakentamiskustannuksia noin 20 miljoonaa euroa ja 
rakentamiskustannuksia katujen, aukioiden ja siltojen osalta noin 30 
miljoonaa euroa.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

21.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Lisätään päätösehdotuksen kappaleiden 1 ja 2 
väliin uudeksi kappaleeksi seuraava: 

"Yleisten töiden lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että korkean 
rakentamisen yhteydessä varmistetaan kaupunkikuvan laadukkuus, 
rakennusten korkeatasoinen arkkitehtuuri ja yhdyskuntarakenteen 
toimivuus monipuolisilla vaikutusten arvioinneilla sekä 
asemakaavamääräyksillä. Erityisen tärkeää on huolehtia 
jalankulkuympäristöjen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta mm. 
valoisuuden, esteettömyyden ja tuuliolosuhteiden kannalta."

07.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.02.2012 § 29

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nrot 
10593 ja 10595 - 10598 sekä puisto-, katu- ja satama-alueen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12070 seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2009 julkisen hankintakilpailun 
Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kilpailun 
tulos poikkeaa alueen voimassa olevasta asemakaavasta
rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta siinä määrin, että sen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta.
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Alueelle on suunnitteilla Kalasataman keskus, joka koostuu 
kaupallisesta keskuksesta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta 
tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli.
Torneissa on 20–33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000 uutta asukasta.

Alueelle ei ole valitettavasti tulossa julkisia liikuntapalveluita. 
Liikuntavirasto ei ole ollut osallisena koko hankkeessa missään 
suunnittelun vaiheessa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Nuorisolautakunta 26.01.2012 § 7

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa Kalasataman asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Kalasataman julkisten palvelujen kartasta (13.6.2011) käy ilmi, että
alueelle on toistaiseksi suunnitteilla runsaasti pienten lasten palveluja:
6 päiväkotia (joista yksi sijaitsee ns. korttelitalossa), peruskoululuokille
1-2 (niin ikään korttelitaloon) sekä leikkipuisto.

Alueelle on tulossa myös ammatillinen perhekoti, kehitysvammaisten
ryhmäkoti ja päivätoiminnan keskus, vaikeavammaisten
palveluasuntoja ja päivätoimintaa sekä terveys- ja sosiaaliasema.

Suunnitelmissa on myös suuren ostoskeskuksen rakentaminen
tornitalojen yhteyteen. Sekä ostoskeskus että tornitalot tulevat
houkuttelemaan paljon nuoria.

Kalasataman alueen nuoret voivat käyttää nykyisiä 
nuorisoasiainkeskuksen palveluja Sörnäisten rantatiellä sijaitsevassa
Nuorten toimintakeskus Hapessa, Aleksis Kiven kadulla sijaitsevassa
Harjun nuorisotalossa, Vallilassa sijaitsevassa Poikien talossa ja
Arabian nuorisotalossa. Jotta näiden palvelujen hyödyntäminen olisi 
alueen nuorille mahdollista, tulee liikenneyhteyksiin kiinnittää erityistä 
huomiota.

Asukkailla on oltava suora raitiovaunu- tai bussiyhteys Arabianrantaan
ja erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuuteen Sörnäisten
rantatiellä Suvilahden kulttuurialueen ja toimintakeskus Hapen välissä.
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Samoissa tiloissa Nuorten toimintakeskus Hapen kanssa sijaitsee
myös Helsingin suomenkielisen työväenopiston taidekeskus, jonka
palvelut varmasti kiinnostavat myös Kalasataman asukkaita. 
Nuorisoasiainkeskuksen nykyiset toimipaikat Kalasataman keskuksesta 
sijaitsevat seuraavasti: Toimintakeskus Happi  0,3 km, Harjun 
nuorisotalo  0,7 km, Tyttöjen Talo 1,3 km  Arabianrannan nuorisotalo 
2,0 km ja Herttoniemenrannan nuorisotalo  3,0 km.

Lasten ja varhaisnuorten iltapäivä- tai vapaa-ajan toimintaa varten ei
ole osoitettu erityisiä tiloja. Toimintaa lienee mahdollista järjestää
leikkipuistossa ja kehitysvammaisten päivätoiminnan keskuksessa, 
jos ne ovat käytettävissä tähän tarkoitukseen iltaisin. Asia on syytä
selvittää. 

Julkisten palvelujen suunnitelman pohjalta vaikuttaa siltä, että
Kalasataman alueelle on tulossa varsin vähän avointa tilaa, joka olisi
asukkaiden muokattavissa ja mahdollistaisi asukkaiden omista toiveista
syntyvän yhteisöllisen toiminnan. Tällaiset kaikkien alueen asukkaiden
yhteiset tilat kuitenkin kuuluvat nykyaikaiseen kaupunkiin. Ne lisäävät
asukkaiden viihtyvyyttä ja vahvistavat kaupunginosan persoonallisuutta
ja omaleimaisuutta.

Asukastilat voisivat toimia myös nuorten ja erityisesti lasten ja
varhaisnuorten vapaa-ajan kokoontumistiloina ja harrastus- sekä
järjestötoiminnan keskuksina kaiken ikäisille. Myös alueella asuvat
kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset, joiden liikkuminen voi olla
hankalasti järjestettävissä, hyötyisivät siitä, että alue tarjoaisi harrastus 
ja kokoontumismahdollisuuksia kodin lähellä.

Käsittely

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappale numero 6 loppuun 
lisätään seuraava teksti:

Nuorisoasiainkeskuksen nykyiset toimipaikat Kalasataman keskuksesta 
sijaitsevat seuraavasti: Toimintakeskus Happi  0,3 km, Harjun 
nuorisotalo  0,7 km, Tyttöjen Talo 1,3 km  Arabianrannan nuorisotalo 
2,0 km ja Herttoniemenrannan nuorisotalo  3,0 km.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kari Naalisvaara

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
Kari Naalisvaara, osastopäällikkö, puhelin: 310 89032

kari.naalisvaara(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 74 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/8
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Eläintarhan johtokunta 25.01.2012 § 3

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon: 

Yleistä 

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma vuosille 2012-2022 on 
valmistunut ja hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 26.5.2011. 
Kalasataman alueen kehittäminen on otettu Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa huomioon mm. Kruunusiltojen aluevarauksena, 
kävijämäärien odotettuna kasvuna sekä Korkeasaaren ympärivuotisen 
toimintastrategian täsmentämisenä. Korkeasaari on jo yli 500.000 
vuotuisine kävijämäärineen kansallisesti yksi tärkeimmistä 
yleisökohteista ja pääkaupunkiseudun kolmen tärkeimmän kohteen 
joukossa. Eläintarhan yleissuunnitelmassa on arvioitu että parantuvat 
ympärivuotiset liikenneyhteydet nostavat kävijämäärät kuluvalla 
vuosikymmenellä 800.000 kävijän tasolle.

Yleissuunnitelma 2012-2022:n mukaisesti Korkeasaaren yhteyteen 
tullaan toteuttamaan useiden organisaatioiden yhteistoimin Itämeren 
luontoon ja kulttuurihistoriaan keskittyvä näyttelykokonaisuus sekä 
luonto- ja ympäristöaiheinen tiede- ja näyttelykeskus. Nämä uudet 
yksiköt edelleen korostavat Korkeasaaren tarpeiden tarkkaa ja 
yksityiskohtaista huomioon ottamista koko Kalasataman alueen 
jatkokaavoituksessa. Nykyiset ja odotetut eläintarhan kävijämäärät ovat 
samaa tasoa kuin Helsingin Töölönlahden alueelle sijoittuvien 
kulttuurilaitosten yhteinen vuotuinen käyttäjäkunta.

Liikenneyhteydet ja sillat 

Koko Kalasataman alueen sekä erikseen Kalasataman keskuksen 
kaavoituksessa Korkeasaaren ja kyseisten alueiden vuorovaikutteinen 
kehittäminen on tärkeää. Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Hylkysaaren 
muodostama kokonaisuus elävöittää Kalasataman asuntopainotteista 
(Nihti, Sompasaari, Sörnäistenniemi) kaupunginosarakennetta ja lisää 
alueen kiinnostavuutta sekä asuin- että vierailukohteena. 

Koko Kalasataman kaavoitustyössä Korkeasaaren kannalta keskeistä 
ovat kulkuyhteydet toisaalta Kruunusiltojen kautta keskustaan, toisaalta 
yhteys Kalasataman metroasemalta Korkeasaareen Isoisänsillan ja 
Mustikkamaan kautta. Molemmat yhteydet on Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa arvioitu toiminnallisesti tärkeiksi toteuttaa.
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Kalasataman joukkoliikenneselvitys (2011) osana kaavaehdotusta on 
käsitellyt onnistuneesti ja Korkeasaaren tarpeet riittävästi huomioon 
ottaen joukkoliikenneyhteydet Kruunusiltojen ja raitiotie/bussiliikenteen 
osalta. Liikenneväylät ja niiden linjaukset tukevat toivotulla tavalla 
Korkeasaaren liikennöintitarpeita Helsingin ydinkeskustan suuntaan.

Kalasataman keskus, metroasema ja Isoisänsilta

Toisin kuin Kruunusiltojen mahdollistamat liikenneratkaisut, 
Korkeasaaren ja Kalasataman metroaseman välinen liikennöinti on 
riittämättömästi esillä asemakaavaehdotuksessa. Kalasataman 
metroasema muodostaa Isoisänsillan valmistumisen jälkeen 
luonnollisen ympärivuotisen ja nopeasti toteutuvan liittymän 
Korkeasaaren ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen välille. 
Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) ja Korkeasaaren välisessä 
yhteydenpidossa vuoden 2011 aikana on tuotu esille tarve 
asiakaspaikoitusvaraukseen Kalasataman metroaseman ja tulevan 
kauppakeskuksen yhteyteen toteutettavien pysäköintitilojen puitteissa. 
Tämä ratkaisu poistaa Kulosaaren läpi Mustikkamaalle tulevan 
Korkeasaaren asiakasliikenteen. Vastaavasti Korkeasaaren 
pysäköintitarpeet Mustikkamaan urheilukentillä kesäaikaan poistuu 
vapauttaen merkittävästi liikuntatilaa Mustikkamaan käyttäjille.

Korkeasaari on tuonut KSV:n ja Kalasataman rakentamisesta 
vastaavan SRV:n kanssa käydyissä neuvotteluissa esille 
mahdollisuuden varata metroaseman tai kauppakeskuksen yhteyteen 
eläintarhan yleisövirtoja palveleva tila, jossa voidaan toteuttaa 
pienimuotoista näyttelytoimintaa ja Korkeasaareen liittyvää myyntiä. 
Tilan tarkoituksena on edelleen linkittää ja ohjata yleisövirtoja 
metroasemalta Isoisänsillan kautta eläintarhaan ja tuleviin uusiin 
saarilla toteutettaviin kohteisiin.

Korkeasaaren pysäköintitilojen siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan

Nykyisillä asiakasmäärillä Mustikkamaan pysäköintipaikkatarve on 
huippupäivinä noin 550 ajoneuvoa. Korkeasaari esittää riittävien tilojen 
toteutusta Kalasataman keskuksen pysäköintijärjestelyjen yhteydessä, 
jolloin omalla autolla eläintarhaan tulevat voivat pysäköidä 
Kalasatamassa ja siirtyä metroaseman kautta Isoisänsillalle 
liikennöivään liikennevälineeseen. Pysäköinnin siirtäminen 
Mustikkamaalle tulee ajankohtaiseksi heti Isoisänsillan valmistuttua 
(arvio syksy 2013). Metroaseman/kauppakeskuksen yhteyteen 
toteutettavat pysäköintitilat (pysäköintitalo) valmistunevat vasta vuoden 
2013 jälkeen joten Kalasataman keskuksen rakentumisen aikana tulee 
toteuttaa Korkeasaarta palveleva väliaikainen pysäköintiratkaisu 
metroaseman tuntumaan.
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Isoisänsillan toteutuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon 
Korkeasaaren esittämää tarvetta toteuttaa silta siten, että 
tulevaisuudessa sillan yli voidaan liikennöidä esimerkiksi 
kevytraitiovaunulla, kaupunkijunalla, podcarilla tai pikkubussilla 
suoraan Korkeasaareen asti ja mahdollisesti saaren sisälle. Nykyisessä 
siltasuunnitelmassa mahdollinen kevyt joukkoliikenneväline joutuu 
etenemään ihmisvirrassa (ei omaa kaistoitusta), mikä edellyttää sillalle 
valo-ohjausta.

Kalasataman jatkokaavoitus

Korkeasaaren eläintarha haluaa kiinnittää jo tässä vaiheessa huomiota 
Kalasataman alueen eteläkärjen (Nihti) tulevaan kaavoitukseen. Nihdin 
kautta alueelle saapuva Kruunusiltojen osuus (Kruununhaka-
Tervasaari-Nihti) ja Korkeasaaren ja Kalasataman väliin sijoittuva silta 
tarjoavat paitsi kaavaillun raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja 
Korkeasaaren välille, myös mahdollisuuden toteuttaa alueelle 
asuntorakentamista täydentävää toimintaa. Korkeasaaren kaavailtu 
tiedekeskus, kokous- ja näyttelytila on Yleissuunnitelmassa kaavailtu 
rakennettavaksi Korkeasaaren puolelle. Korkeasaari pitää tärkeänä 
että Kalasataman jatkokaavoituksessa säilytetään myös mahdollisuus 
sijoittaa Korkeasaaren sisääntuloalueelle suunniteltuja toimintoja 
Kalasataman puolelle. Tämä palvelisi koko Kalasataman 
elävöittämistarvetta ja avaisi mahdollisuuden sijoittaa Nihtiin myös 
muita yleisökohteita kuten kulttuuri- ja taidelaitoksia. Tällöin 
Kruunusiltojen innovatiivisella suunnittelulla saavutettaisiin uusi 
mereinen fasadi ja tapahtumaympäristo Helsinkiin joka ulottuisi 
Kauppatorilta Korkeasaareen.

Lisäksi eläintarhan johtokunta huomauttaa, että korkeiden rakennusten 
materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen törmäysvaara vähenee. 

Käsittely

25.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Jukka Salo: Lausunnon alaotsikon " Korkeasaaren pysäköintitilojen 
siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan" toisen virkkeen kolmas 
sana "vastaavien" muutetaan kuulumaan "riittävien". 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon viimeiseksi 
kappaleeksi lisätään: 

Lisäksi eläintarhan johtokunta huomauttaa, että korkeiden rakennusten 
materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen törmäysvaara vähenee. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
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Lisätiedot
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 09 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Terveyslautakunta 24.01.2012 § 21

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa Kalasataman asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon:

Terveyslautakunnan mielestä asemakaavan muutosehdotus luo hyvät 
edellytykset kaupungin palveluverkon toteuttamiselle. 

Kalasataman keskusta on suunniteltu kiinteässä yhteistyössä 
terveyskeskuksen kanssa. Sosiaali- ja terveysasema sisältyy 
kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n väliseen Kalasataman keskuksen 
toteutussopimukseen ja sijoittuu kortteliin 10622. Terveyslautakunnan 
(265 §, 29.9.2009) hyväksymä tarveselvitys on ollut hankintakilpailun 
liitteenä kaupungin käynnistäessä syksyllä 2009 julkisen 
hankintakilpailun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja 
rakentamisesta. 

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että suunnittelun edetessä 
kiinnitetään erityisesti huomiota alueen ja rakennusten esteettömyyteen 
sekä sosiaali- ja terveysaseman palvelujen saavutettavuuteen ja tilojen 
käyttökelpoisuuteen. Kaavan laadinnan yhteydessä on tehty mm. 
Kalasataman keskuksen sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja 
runkomeluselvitys ja annettu määräys runkomelun huomioon 
ottamisesta jatkosuunnittelussa. 

Terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.01.2012 § 5

HEL 2011-003351 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Kalasataman keskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta:

Kalasataman keskuksen asemakaavan muutosehdotus perustuu 
Helsingin kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n hankintakilpailun voittaneen 
ehdotuksen perusteella laadittuihin sopimuksiin. Kilpailun 
voittajaehdotus poikkesi tehokkuudeltaan ja rakennusten korkeuden 
osalta huomattavasti voimassa olevasta asemakaavasta (hyväks. 
2009), jossa korkeimmat rakennukset ovat 16-kerroksia. Nyt esillä 
olevassa kaavaehdotuksessa korkeimmat rakennukset ovat 33-
kerroksisia ja matalimmatkin yli 20-kerroksisia. Voimassa olevaan 
asemakaavaan verrattuna kerrosmäärä on ylittynyt yli 100 % ja näin 
ollen uuden Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan ja 
kulttuurimaisemaan ovat moninkertaistuneet.

Sörnäisten ranta, nykyinen Kalasatama liittyy oleellisesti 
Vanhankaupungin lahdelle ulottuvaan Helsingin merelliseen 
maisemaan. Kalasataman rakentamisen myötä pääkaupungin 
historiallinen siluetti, jota leimaavat kirkontornit, Erottajan 
pelastusaseman torni, hotelli Tornin rakennus ja voimalaitosten piiput, 
muuttuu lopullisesti. Kaupunki menettää identiteettiään ja 
ominaisluonteensa. 

Kaupunki muuttuu alati ja se saa uusia kerrostumia. Kaupunginmuseon 
johtokunnan näkemyksen mukaan muutoksen tulisi kuitenkin olla 
hallittua ja sellaista, että kaupunki säilyttää historiallisesti vahvat, 
ainutlaatuiset ominaispiirteensä kuten ääriviivansa, jotka tekevät siitä 
juuri Helsingin. Kalasataman keskuksen toteutuessa ei näin tapahdu. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että korkean rakentamisen 
sijoittuminen Helsinkiin niin kantakaupunkiin kuin esikaupunkeihin tulisi 
ratkaista yleiskaavalla ja myös kaupunkilaisten osallistamisella. 
Yleiskaavassa korkean rakentamisen vaikutukset Helsingin 
kaupunkirakenteeseen ja historialliseen kaupunkikuvaan sekä siluettiin 
tarkasteltaisiin kokonaisuutena ja sen erilaiset vaikutukset otettaisiin 
huomioon ratkaisuja tehtäessä. 

Kaupunginmuseo on tuonut esiin asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa (17.6.2011) ja luonnosvaiheessa 
(5.10.2011) asemakaavan muutoksen merkittävät vaikutukset 
kulttuuriympäristöön. Museo on myös pitänyt tärkeänä, että Helsingin 
korkeaa rakentamista tulisi tarkastella kokonaisuutena. Se on 
edellyttänyt, että Kalasataman keskuksen rakentamisen vaikutusta 
tarkastellaan valtakunnallisesti merkittävään Suvilahden alueeseen. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa onkin laadittu selvitys ”Kalasataman 
keskuksen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön”, johon 
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sisältyvät sekä Kalasataman keskustan tarkastelu valokuvasovituksin 
useasta suunnasta että vaikutukset Suvilahden alueeseen. 

Johtokunta tuo esiin, että Kalasataman keskuksen toteutuessa korkea 
rakentaminen 33-kerroksisine tornitaloineen tulee olemaan 
valtakunnallisesti merkittävien kaupunginosien ja alueiden 
taustamaisemana ja muuttamaan siten Helsingin näkymiä ja merellistä 
maisemaa lopullisesti, mutta myös lähimaisemaa mm. Kallion kirkon 
torni jää uutta keskusta matalammaksi. Kalasataman keskuksen 
vieressä sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä Suvilahti ei saa jäädä 
alisteiseen asemaan korkeiden rakennusten juurella, kuten on 
tapahtumassa, jos kaava toteutuu.

”Korkea rakentaminen Helsingissä” -selvitys on liitetty Kalasataman 
keskuksen asemakaavan muutoksen asiakirjoihin. Selvitys valmistui 
Kalasataman kannalta aivan liian myöhään, vasta asemakaavan 
muutoksen ehdotusvaiheessa, kun se olisi pitänyt olla käytettävissä jo 
kilpailuun ryhdyttäessä.

Tähän selvitykseen sisältyvät suositukset ja vyöhykekartta korkeasta 
rakentamisesta. Ne on laadittu jo käynnissä olevien hankkeiden 
pohjalta Kalasatamassa, Merikorttelissa ja Telakkarannassa sekä 
Jätkäsaaressa. Kalasatama on rajattu alueeksi B ja muut 
vyöhykkeekseen Ba, jolla korkea rakentaminen sallitaan. Muu osa 
kantakaupunkia on vyöhykettä A, johon ei sijoiteta korkeaa 
rakentamista.  Ba vyöhyke on kuitenkin osa kantakaupunkia ja vyöhyke 
B Kalasatama osa Helsingin merellistä maisemaa. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on yksin hyväksynyt suositukset ja siten 
linjannut kaupungin korkean rakentamisen paikat meneillään olevien 
hankkeiden pohjalta. Kaupunginmuseo on ollut erittäin kriittinen näiden 
alueiden suunnitellusta korkeasta rakentamisesta. 

Mittakaavallisesti yhtenäinen Helsingin keskusta on arvo, jolla kaupunki 
myönteisellä tavalla erottuu useista Euroopan jo tornirakentamisen 
toteuttaneista suurkaupungeista. Kaupunginmuseon johtokunnan 
näkemyksen mukaan Helsingin merellisen kansallismaiseman ja 
kantakaupungin rakentamisen mittakaava ovat arvoja, joista Helsinki 
tunnetaan ja joita arvostetaan. Kalasataman keskuksen hanke on 
ristiriidassa näiden arvojen vaalimisen kanssa.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 24.01.2012 § 16

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa seuraavanlaisen lausunnon:

Sammutusjärjestelmien vesilähde tulee suunnitella A-luokkaan myös 
katetun itäväylän osalta.

Jäteaseman liikenne tulee järjestää siten, että sinne päästään ajamaan 
kulkematta autosuojan palo-osaston kautta.

Vaiheittain rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jo 
käyttöön otettujen tilojen käyttäjien turvallisuuteen. Mikäli tornien ja 
niiden alapuolisten tilojen rakentaminen vaiheistetaan eriaikaiseksi,  on 
rakennuttajan laadittava selvitys ennen vaiheistuspäätöstä miten 
alapuolella olevien käytössä olevien tilojen käyttäjien turvallisuus 
taataan torneja rakennettaessa.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §   

Esittelijä
pelastuskomentaja
Kari Lehtokangas

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 17.01.2012 § 13

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa Kalasataman asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalilautakunnan mielestä asemakaavan muutosehdotus luo 
erinomaiset edellytykset kaupungin palveluverkon toteuttamiselle. 

Suunnittelu on tapahtunut kiinteässä yhteistyössä sosiaaliviraston 
kanssa. Sosiaali- ja terveysasema sisältyy kaupungin ja SRV Yhtiöt 
Oyj:n väliseen Kalasataman keskuksen toteutussopimukseen ja sijoit-
tuu kortteliin 10622. Sosiaalilautakunnan (29.9.2009) hyväksymä 
tarveselvitys on ollut hankintakilpailun liitteenä kaupungin 
käynnistäessä syksyllä 2009 julkisen hankintakilpailun Kalasataman 
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keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kaavaehdotus vastaa 
myös lautakunnan lausuntoa Kalasataman osayleiskaavaehdotuksesta 
(27.3.2007) siten, että koko aluetta ja muita alueita palvelevat julkiset 
palvelut sijoittuvat luontevimmin keskustakortteleihin. 

Asemakaavatyön yhteydessä on tehty useita selvityksiä, joista sosiaali- 
ja terveystoimen palveluverkkoon liittyy Kalasataman keskuksen 
sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja runkomeluselvitys. Tässä 
selvityksessä on alustavasti arvioitu metroliikenteen aiheuttamaa 
tärinää ja runkomelua. Kaavassa on annettu määräys runkomelun 
huomioon ottamisesta jatkosuunnittelussa. 

Suunnittelun edetessä sosiaalilautakunta pitää tärkeänä huomion 
kiinnittämistä alueen esteettömyyteen ja erityisesti sosiaali- ja 
terveysaseman palvelujen saavutettavuuteen esteettömästi. 

Sosiaalilautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2012 § 10

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Kiinteistökartta H4 S1, Hermannin rantatie 

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nrot 
10593 ja 10595 - 10598 sekä puisto-, katu- ja satama-alueen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12070 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutos mahdollista Kalasataman 
keskuksen toteuttamisen siten kuin kiinteistöviraston ja SRV Yhtiöt 
Oyj:n välillä 16.8.2011 allekirjoitetussa Kalasataman keskuksen 
toteuttamissopimuksessa on sovittu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
11.5.2011, 98 § sopimuksen tekemisen SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa 
tämän tekemän tarjouksen mukaisesti.

Kalastaman keskus on koko Euroopan mittakaavassa erittäin suuri, 
arviolta hieman alle miljardin euron suuruinen hanke. Keskuksen 
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kokonaisrakennusoikeus on 204 800 k-m². Rakentaminen kestää noin 
kymmenen vuotta ja keskuksen arvioidaan olevan valmis vuonna 2021.

Kaupunki omistaa kokonaan kaavamuutoksen kohteena olevan alueen 
ja on sitoutunut myymään Kalasataman keskuksen korttelit hankkeen 
toteuttajalle edellä sanotun sopimuksen mukaisesti. Kaupunki saa 
keskuksen toteuttamiseen myytävistä tonteista ja pysyvistä 
käyttöoikeuksista noin 115 miljoonaa euroa. Kaupunki investoi 
puolestaan noin 50 miljoonaa euroa keskuksen julkisiin osiin kuten 
siltoihin, ympäröiviin katuihin, sähkönsyöttöasemaan ja 300 
liityntäpysäköintipaikkaan. Lisäksi kaupunki vuokraa tilat keskuksesta 
sosiaali- ja terveysasemaa varten 20 vuodeksi.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2012 § 4

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Kalasataman keskuksen asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita raideliikenteeseen tukeutuvasta tehokkaasta 
maankäytöstä. Kaavoituksen yhteydessä tehdyssä ekotehokkuuden 
arvioinnissa suunnitelman parhaina puolina nousevat esiin 
joukkoliikenne, kävely ja pyöräily, palveluiden sijainti ja jätehuolto. 
Myös lähivirkistysalueiden saavutettavuutta pidetään hyvänä. 
Heikoimpina osa-alueina näkyvät energiankulutus ja uusiutuva 
sähköntuotanto sekä korkean rakentamisen edellyttämät 
rakennusmateriaalivalinnat. 

Suunnitteluhaasteita tuovat sijoittuminen vilkkaaseen 
liikenneympäristöön, jossa ajoneuvoliikenteen pakokaasu- ja 
melupäästökuormitus on huomattavan suuri. Myös Hanasaaren B-
voimalaitoksen ja huippulämpökeskuksen läheisyys ja päästöjen 
vaikutukset korkeaan rakentamiseen vaativat erityishuomiota. Korkeat 
tornitalot ovat korkeudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin 
huippulämpökeskuksen piippu. Energiankulutushuippujen aikaan 
toimiva lämpövoimalaitos on jäämässä alueelle, vaikka B-voimalaitos 
poistuisikin.
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Ilmanlaatu- ja meluhaitat

Kalasatamaan suunnitellut tornitalot sijoittuvat Itäväylän päälle 
rakennettavalle viherkannelle. Kaksi läntisintä tornia on hotelli- ja 
toimistokäytössä. Muihin kuuteen torniin voidaan sijoittaa myös 
asumista. Liikenteen pakokaasupäästöjen leviämistä on selvitetty 
mallintamalla viherkansi tunneliksi. Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät 
tunnelin suuaukkojen läheisyydessä viherkannella ja rakennusten 
liikenteen puoleisilla julkisivupinnoilla. Arvioidut pitoisuudet vastaavat 
tilannetta Helsingin vilkkaimmissa liikenneympäristöissä.  
Kaavamääräyksin tulisi varmistaa, että kansirakennelma vastaa 
mallinnuksessa käytettyä tilannetta, muutoin alueen ilmanlaatu 
heikkenee edelleen arvioidusta.

Rakennusten julkisivupinnoilla on tutkittu tuloilma-aukoille soveltuvaa 
korkeutta, joka huomioi liikennepäästöt. Tämän perusteella kaavaan on 
merkitty määräys, jonka mukaan asuinrakennusten tuloilma tulee ottaa 
tason +30 yläpuolelta. Määräystä tulisi tarvittaessa tarkistaa niin, että 
se ottaa huomioon myös voimaloiden päästöjen vertikaalisen 
leviämisen epäedullisissa säätilanteissa. Käytännössä tämä voisi 
tarkoittaa vähimmäiskorkeuden lisäksi enimmäiskorkeuden 
määrittelemistä tuloilmanotolle.

Kalasatama on merkittävä joukkoliikenteen solmukohta ja vaihtopaikka. 
Kaavaselostuksessa tulisi kuvata ilmanlaatutilanne pysäkeillä ja kevyen 
liikenteen väylillä keskuksen ympäristössä.  Alueilla, joissa ihmiset  
oleskelevat tai liikkuvat, ei saada ylittää ilmanlaadun raja-arvoja.

Pääosalla viherkannesta meluohjearvotaso ylittyy, vaikkakin 
asuinkortteleille on osoitettavissa suojaisempia oleskelualueita sekä 
kannella että kattoterasseilla. Tornirakennusten julkisivupinnoilla 
meluohjearvot ylittyvät joka puolella, minkä vuoksi asuntoja ei ole 
mahdollista avata myös ns. hiljaisille sivuille.

Pysäköinti

Alue sijaitsee poikkeuksellisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
ääressä. Tämän vuoksi tulisi vielä tutkia pysäköintinormin muuttamista 
siten, että se olisi asunnoille 1 ap/150 krs-m2. Mm. kaupungin 
täydennysrakentamista edistettäessä selvitetään mahdollisuudet 
lieventää tonttikohtaisen lisärakentamisen autopaikkavaatimuksia 
etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 

Uusiutuvan energian käyttö 

EU:n pyrkimyksenä on siirtyminen vuoden 2019 jälkeen 
passiivienergiarakentamiseen. Tällöin uudistaloilla ei olisi lämmitys- tai 
jäähdytystarvetta eli vuositasolla ostoenergian tarvetta ei syntyisi. 
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Käytännössä tämä tarkoittaisi kiinteistökohtaista uusiutuvaa 
energiantuotantoa, mihin myös kaavoituksessa tulee varautua. Kaavan 
ekotehokkuuden arvioinnissa lähtökohdaksi oli otettu  10 %:n 
uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto. Kaavamääräysten 
mukaan aurinkopaneelien tai vastaavien energiankeräimien  
integroiminen rakennuksiin on sallittua. Tämä luo edellytyksiä  
uusiutuvan energian käytön lisäämiseen lähtökohtaoletusta enemmän.

Käsittely

10.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappale 4:

3. virke: muutetaan "tulisi tarvittaessa" kuulumaan "tulee".

4. virke: poistetaan sana "voisi". 

Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen: 

Kalasataman alueen melu- ja päästöarvioiden perusteella 
kaavaesityksen asuinrakennusten korkeutta tulee madaltaa usealla 
kerroksella. Myös Hanasaaren voimalan tai ainakin 
energiakulutushuippujen aikaan toimiva lämpövoimalaitoksen jääminen 
alueelle merkitsee sitä, että se ei sovellu korkeille asuinrakennuksille. 

Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 198
Sörnäisten korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan 
hyväksyminen sekä korttelin nro 10570 osan ja puisto- ym. alueiden 
(Verkkosaaren kelluvat asunnot) asemakaavan muuttaminen (nro 
11956)

HEL 2011-001227 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10619 osan ja 
vesialueen asemakaavan sekä korttelin nro 10570 osan ja puisto-, 
kalasatama-, venesatama-, erityis-, katu- ja vesialueiden (muodostuvat 
uudet korttelit 10613−10619) asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 
10.10.2011 muutetun piirustuksen nro 11956 mukaisena.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää 
että kelluvien asuntojen lisäksi kaupunki suhtautuisi myönteisesti myös 
asuntolaivojen saamiseksi Helsinkiin. (Kimmo Helistö)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Helistö oli 
valtuutettu Tuomas Rantasen kannattamana ehdottanut 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, 
että kelluvien asuntojen lisäksi kaupunki suhtautuisi myönteisesti myös 
asuntolaivojen saamiseksi Helsinkiin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kimmo Helistön ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää että kelluvien asuntojen lisäksi kaupunki suhtautuisi 
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myönteisesti myös asuntolaivojen saamiseksi Helsinkiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja 
Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Eija 
Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Lasse 
Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, 
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Esko Riihelä, 
Wille Rydman, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta 
Skoglund, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjä: 7
Lilli Autti, Mika Ebeling, Nina Huru, Jyrki Lohi, Seija Muurinen, Kati 
Peltola, Risto Ranki

Poissa: 2
Sara Paavolainen, Astrid Thors

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kimmo Helistön 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11956 kartta, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11956 selostus, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

3 Havainnekuva
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4 Kalasataman havainnekuva
5 Viistoilmakuva alueesta
6 Näkymä alueen sisältä
7 Vuorovaikutusraportti, päivätty 18.3.2010, täydennetty 9.12.2010 ja 

10.10.2011
8 Päätöshistoria
9 Äänestyslista
10 Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 7
Liite 8

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan sekä 
korttelin nro 10570 osan ja puisto-, kalasatama-, venesatama-, erityis-, 
katu- ja vesialueiden (muodostuvat uudet korttelit 10613−10619) 
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 10.10.2011 muutetun 
piirustuksen nro 11956 mukaisena.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Verkkosaaren pohjoisosassa Vanhankaupungin selän 
itäisellä ranta-alueella, noin 500 metrin etäisyydellä Kalasataman 
metroasemasta. 

Kaava mahdollistaa Verkkosaareen kelluvan asuntoalueen 
rakentamisen. Alueelle on suunniteltu yhteensä 41 asuntoa, jotka 
ryhmittyvät tiiviisti kelluvien laitureiden ympärille. Kelluvat asunnot 
monipuolistavat Kalasataman ja koko Helsingin asumismuotoja sekä 
tarjoavat täysin uudenlaisen urbaanin ja merenläheisen 
asumismuodon.

Lisäksi Verkkosaarenrannalle on suunniteltu pienimittakaavainen 
palvelurakennusten vyöhyke.   
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Alueella on kerrosalaa yhteensä 8 100 m², josta uutta asuntokerros-
alaa on 5 300 m².

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 18.3.2010 Verkkosaaren 
kelluvien asuntojen asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 
laadittavan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Muut päätökset

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2009 varata Marina Housing Oy:lle ja JMV-
Research Oy:lle vesi- ja ranta-alueet Verkkosaaresta kelluvien 
asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 
31.12.2011 saakka. Samalla kaupunginhallitus edellytti, että 
asemakaavan muutos laaditaan kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston toimesta yhteistyössä kehittämisvarauksensaajien 
kanssa. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä on kiinteistöviraston, rakennusviraston 
sekä varauksensaajien kanssa todettu tarpeelliseksi rajata 
Verkkosaaren kelluvien asuntojen ensimmäinen asemakaavaehdotus 
käsittämään alueen eteläisin korttelialue. Täten rantamuurin 
rakentamisen laajuus saadaan kohtuulliseksi ja kelluvien asuntojen 
toteuttamisen vaiheistaminen realistiseksi.

Kaavoitustilanne

Kalasataman osayleiskaavan nro 11650 (kaupunginvaltuusto 
30.1.2008, tullut voimaan 14.3.2008) mukaan alue on katua, 
venesatama-aluetta ja vesialuetta.

Ehdotuksessa esitetty kelluvien asuntojen sijainti poikkeaa 
osayleiskaavasta. Kelluvilla asunnoilla on osayleiskaavassa varaus 
Sompasaaren altaan itäreunalla. Osayleiskaavan hyväksymisen 
jälkeen on kuitenkin ilmennyt, että Hanasaaren energiatuotannon alue 
edellyttää toimiakseen aikoinaan ajateltua laajemman ja 
liikennöidymmän satama-alueen. Kelluvien asuntojen sovittaminen 
laivaväylän läheisyyteen ei ole turvallista eikä tarkoituksenmukaista. 
Siten kelluville asunnoille on osoitettu uusi paikka Kulosaarensillan 
pohjoispuolella, Vanhankaupungin lahden suojaisella rannalla. 

Erilaisten asumismuotojen moninaisuus ja runsaus ovat 
Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan keskeisiä 
tavoitteita. Toteutuessaan kelluvat asunnot luovat alueelle uuden 
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tyyppisen city-asumisen muodon ja täyttävät siten osaltaan muita 
osayleiskaavan tärkeitä tavoitteita.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10020 (vahvistettu 7.3.1996). 
Kaavan mukaan alue on puistoa, kalasatamaa, venesatamaa, erityis-, 
katu- ja vesialuetta. Osa vesialueesta on asemakaavoittamatonta.

Maanomistus

Kaupunki omistaa alueen.

Alueen yleiskuvaus

Alue on osa entistä Sörnäisten satama-aluetta ja sen välittömässä 
läheisyydessä on nykyisin pääasiassa kalanjalostusta ja 
elintarvikkeiden varastointitoimintaa. Tukkutorin alueen asemakaavan 
muutos (kaupunginvaltuusto 14.1.2009) mahdollistaa näiden 
Verkkosaaren alueella olevien toimintojen siirtymisen Tukkutorin 
alueelle. Suunnittelualue sisältää nykyistä rantaviivaa noin 300 metriä. 
Alueen maisematilaa hallitsevat meri ja Vanhankaupungin selän vehreä 
saaristomaisema. Kaava-alueen vesialueet ovat osa Helsinkipuistoa. 

Maaperä ja ympäristöhäiriöt

Suurin osa kaava-alueesta on vesialuetta. Rannan maaperä on 
täyttömaata, joka on pitkälti syntynyt sataman rakentamisen myötä 
1960–1970-luvulla. Täyttö on tehty pehmeikölle, täytteen paksuus on 
5–10 metriä. Täytteen alapinnan taso on välillä -3…-6. Kantava 
pohjakerros on W/A-1-korttelialueella noin 5–20 metrin syvyydessä.

Sedimentin nykytila kuvastaa alueen teollisen käytön ja mm. liikenteen 
pitkän ajan kuluessa aiheuttamaa kuormitusta. 

Alueen länsireunassa on kaistale täyttömaa-aluetta, jossa on 
tutkimuksissa todettu mm. kohonneita raskasmetallien ja öljyhiilivetyjen 
pitoisuuksia. 

Alueen pääväylät Hermannin rantatie ja Itäväylä ovat noin 350 metrin 
etäisyydellä nyt kaavoitettavista asunnoista. Meluselvitysten mukaan 
alueen melutasot alittavat yleiset melutason ohjearvot.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö

Korttelialueet

Asemakaavan tavoitteena on luoda kelluvien asuntojen 
aluekokonaisuus, joka liittyy luontevasti osaksi uutta Kalasataman 
kaupunginosaa.  Asemakaavan avulla pyritään toteuttamaan jo 
osayleiskaavassa annettuja tavoitteita tulevan asuntokannan ja 
asumismuotojen mahdollisimman laajasta kirjosta.
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Verkkosaarenrannan edustan vesialueelle on määritelty korttelialue 
kelluvien asuntojen rakentamista varten (W/A-1). Rannasta pistoina 
kohti merta kurottautuvat neljä asuinlaituria muodostavat kukin 
ympärilleen tontin, jotka linkitetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
pitkän yhteyslaiturilla avulla. Kullakin tontilla on määrätty rakennusten 
lukumäärä: rakennusalueelle voi sille annettuja määräyksiä noudattaen 
rakentaa joko yhden kelluvan asunnon tai toisiinsa kytkettyä kaksi tai 
kolme kelluvaa asuntoa.

Alueelle suunniteltu rakennustyyppi rakennetaan betonirakenteisille 
ponttoneille tai muulle kelluvalle alustalle, joka ankkuroidaan tukevasti 
veden pohjaan. Asuntojen keskipinta-alaksi on määrätty 130 k-m², 
jonka lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia tiloja kokonaan tai 
osittain vedenpinnan alapuolelle sekä enintään 10 m²:n kokoisen 
kylmän varastorakennuksen. Kelluville asunnoille on varattu 
korttelialueella rakennusoikeutta yhteensä 5 300 k-m².

Kulkuyhteydet asuntoihin toteutetaan ponttonien päälle rakennettavien 
yhteiskäytössä olevien laiturien kautta, joiden rakenteissa viedään 
tarvittava kunnallistekninen verkosto. Yhteys rantaan toteutetaan 
nivelillä varustetulla siltarakenteella, joka sallii vedenpinnan korkeuden 
vaihtelut. 

Verkkosaarenrannalla, kadun ja rantabulevardin välissä on 
palvelurakennusten korttelialueiden (P) rivistö, joka synnyttää rantaan 
pienimittakaavaisen palveluvyöhykkeen. Tonteille saa rakentaa 
kaksikerroksisia palvelurakennuksia, ravintolan, kahvilan, myymälä-
/näyttelytilaa ja toimistotilaa tai muun vastaavan rakennuksen, jonka 
toiminta ei aiheuta häiriötä kelluvien asuntojen alueelle. Yhteensä 
rakennusoikeutta palvelurakennusten tonteilla on 2 800 k-m².

Palvelurakennusten lomassa on kaksi asumista palvelevaa 
yhteiskäyttöistä korttelialuetta (AH), joille saa rakentaa kelluvien 
asuntojen leikkipaikkoja ja yhteistiloja sekä talous-, varasto- ja 
huoltorakennuksia ja teknisiä tiloja. Alue on rakennettava yhtenäisen 
suunnitelman mukaisesti. Sekä palvelurakennusten korttelialueella (P) 
että yhteiskäyttöisellä korttelialueella (AH) rakennettaviin rakennuksiin 
tulee rakentaa harjakatto ja niiden sekä niihin liittyvien rakenteiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden kaupunkikuvallinen ja 
merellinen sijainti. 

Alueen pohjoisosassa on venesatama-alue. 

Liikenne

Autoliikenne ohjataan Verkkosaarenkujalle ja Kyläsaarenkadulle ennen 
ympäröivän kaava-alueen täydentymistä. Verkkosaaren rakentuessa 
ajoyhteydet liitetään uusiin kokoojakatuihin.
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Jalankulun ja pyöräilyn pääreitistö täydentyy Hermannin rantapuiston 
nykyisten raittien jatkeeksi. Rannan suuntainen katu toimii pyöräilyn 
pääreittinä. Lisäksi rantalaiturilla sallitaan pyöräily. 

Alueen joukkoliikenneyhteyksinä palvelevat alkuvuosina Hermannin 
rantatien linja-autoliikenne ja metro. Myöhemmin rakennettava 
raitiotielinja parantaa entisestään alueen saavutettavuutta.

Vieraspysäköinnille varataan tilaa rannan suuntaisen kadun varresta. 
Kelluvien asuntojen pysäköintipaikat ovat erillisillä autopaikkojen 
korttelialueilla (LPA).  

Yhdyskuntatekninen huolto

Korttelit tullaan liittämään mantereelle rakennettaviin 
yhdyskuntateknisen huollon verkkoihin. Jos kaava-alue toteutuu ennen 
kuin Verkkosaarenrantaan on rakennettu yhdyskuntatekniikka, 
joudutaan yhteydet hoitamaan väliaikaisin järjestelyin. 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Maaperäolosuhteet ovat rakentamisen kannalta erittäin vaativat. 
Täyttöalueelle suunnitellut rakennukset perustetaan porapaaluilla 
kantavan pohjamaan varaan. Katujen esirakentamistapana on 
paalulaatta, paaluina porapaalut. Rantamuurit tehdään paalulaitureina. 

Kelluvien ponttoni- ja talorakenteiden suunnittelussa on otettava 
huomioon jää- ja tuulikuorman vaikutukset sekä aaltoilu. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on tekeillä selvitys alueen aaltoilusta ja 
aallonmurtajien rakentamistarpeesta.

Meren pohjasedimentin pilaantuneisuus on otettava huomioon 
rakenteiden ankkuroinnissa, rantamuurien rakentamisessa tai muissa 
työvaiheissa, jotka edellyttävät meren pohjan löyhään pintakerrokseen 
kajoamista. Asemakaavassa on määräys, jonka mukaan maaperän 
pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet alueet kunnostettava 
ennen rakentamiseen ryhtymistä. 

Nimistö

Nimistötoimikunta esitti (10.11.2010) yhden uuden nimen alueelle: 
Verkkosaarenranta.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Vanhankaupungin selän ympäristössä kelluvat asunnot ovat luontevasti 
osana luontoa ja luontokokemusta. Kelluvien asuntojen 
kaupunkikuvallinen vaikutus on verrattavissa venesataman 
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vaikutuksiin, jossa erikokoiset, väreiltään ja materiaaleiltaan erilaiset 
rakennukset ja laiturirakenteet luovat vaihtelevan ja eloisan ympäristön. 

Kelluvat asunnot sijaitsevat kalaisan alueen reunalla.  Kortteleiden 
rajauksessa on otettu huomioon Vantaanjoen kalaväylän sijainti. 
Lisäksi Vantaanjoen virtaukset on otettu huomioon siten, etteivät 
kelluvat asunnot ulotu syvännealueeseen asti, jossa virtaukset 
pääasiassa kulkevat.

Vaikutukset autoliikenteeseen jäävät vähäisiksi. Uuden alueen liikenne 
ohjataan ensi vaiheessa suoraan nykyiseen katuverkkoon ja 
ympäristön rakentuessa alue liitetään uusiin kokoojakatuihin. Kevyen 
liikenteen ja erityisesti pohjois-eteläsuuntaisen pyöräilyn olosuhteet 
paranevat ranta-alueelle rakennettavan julkisen ja yhtenäisen 
kulkuyhteyden ansiosta, joka täydentyy rakentamisen edetessä yhdeksi 
pääraitiksi kantakaupungin ja itäisten kaupunginosien välille.

Kaavan toteutuksesta aiheutuu kaupungille noin 9,40 milj. euron 
kustannukset (alv 0 %). Kadut ja rantarakenteet tulevat palvelemaan 
ensisijaisesti tulevaa maankäyttöä, vaikka kustannukset kohdistuvatkin 
tähän kaava-alueeseen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos (päivätty 29.12.2009). 

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja selostusluonnos 
olivat nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.1.–29.1.2010 ja 
viraston internetsivuilla. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan 
muutosluonnoksen 18.3.2010 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston, rakennusviraston, 
rakennusvalvontaviraston, ympäristöviraston, liikuntaviraston ja 
pelastuslaitoksen sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat kaavan kustannuksiin, 
Kulosaaren sillan autoliikenteen meluvaikutuksiin, maaperän ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 93 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/9
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

ruopattavien sedimenttien pilaantuneisuuteen ja kunnostustarpeeseen 
sekä kaavan aiheuttamiin veden laadun, valta- ja kalastusväylän ja 
vesikulkuväylän vaikutuksiin.

Ympäristökeskuksen ja rakennusviraston katu- ja puisto-osaston 
ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa 
siten, että ympäristön riskit on tunnistettu ja arvioitu tehtyjen selvitysten 
avulla. 

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosastolle saapui kaksi mielipidekirjettä, jotka kohdistuivat 
yrittäjien ja veneilijöiden toimintamahdollisuuksien huomioon ottamisen 
Verkkosaaressa.

Nykyiset Verkkosaaren veneiden talvisäilytysalue ja telakointialue eivät 
ole kaava-alueella.

Viranomaisten kannanotot, mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa.

Tilastotiedot 

Kaava-alueen pinta-ala on 64855 m² ja kerrosala 8100 m², josta 
vesialueella sijaitsevia korttelialueita (W/A-1) on 33595 m² (kerrosala 
5300 m²), palvelurakennusten korttelialuetta (P) 2756 m² (kerrosala 
2800 m²), asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta (AH) 
1500 m², autopaikkojen korttelialuetta (LPA) 1561 m², vesialuetta (W) 
9774 m², venesatama-aluetta (LV) 6377 m² ja katualuetta 9292 m². 

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 21.1. - 21.2.2011 maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty 
muistutuksia.

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty lausunnot rakennuslautakunnalta, 
pelastuslautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, 
ympäristölautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, liikuntalautakunnalta, 
Helen Sähköverkko Oy:ltä, Helsingin Energia -liikelaitokselta, Helsingin 
Satama -liikelaitokselta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymältä sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. 

Lausunnot

Lausunnoissa esitetään rantarakentamisen teknisten haasteiden 
huomioon ottamista ja soveltuvuuden tutkimista Suomen 
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sääolosuhteisiin sopivaksi. Vedenpinnan korkeustasojen vaihteluväliin 
ja sen aiheuttamiin haasteisiin mm. laituri- ja lattiatason korkeuteen 
suhteessa toisiinsa, kunnallistekniikan toimivuuteen sekä esteettömien 
jalankulku-, pelastus- ja huoltoreittien suunnitteluun tulisi kiinnittää 
erityistä huolta. Poistumisteinä toimivien ponttonilaitureiden tulee olla 
palamatonta materiaalia ja niiden poikittaisissa osuuksissa olevien 
neljän sillan tulee olla avattavia. Laiturialueen yleisen käytön 
varmistamiseksi kaavaan tulisi merkitä niiden rakentaminen velvoite-
muotoon ja että merkintöjen koskiessa asuntotonteilla sijaitsevia asioita 
merkinnöissä tulisi käyttää tontin osa -mainintaa vesialueen osa -
maininnan sijasta. 

Lisäksi lausunnoissa otetaan kantaa kaava-alueen 
toteuttamiskustannuksiin, esirakentamisen vastuujakoihin kaupungin ja 
toteuttajan välillä, vesihuollon suunnitelmaan, aallonmurtajien ja 
meluesteiden rakentamistarpeeseen, asuntotonttien polkupyörien 
sijoituspaikkoihin, väestönsuojan rakentamisvelvoitteeseen, alueella 
sijaitsevien poikkeuksellisen suurten alusten korvaavan paikan 
osoittamiseen, pienvenesatama-alueen kokoon sekä sen 
talvisäilytysalueisiin ja pysäköintialueeseen. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiinnittää 
huomiota viereisiltä alueilta tulevien hulevesien laadun ja määrän 
selvittämiseen, alueen pilaantuneiden pohjasedimenttien 
kunnostamiseen, käsittelyyn ja loppusijoitukseen sekä kelluvien 
asuntojen ja mahdollisten aallonmurtajien rakentamisen vaikutusten 
selvittämiseen Vanhankaupungin lahden veden vaihtuvuuteen, 
virtauksiin ja pohjan sedimentteihin. Rakentamisessa tulisi varautua 
mahdollisiin ääri-ilmiöihin ja jäiden, aaltojen ja tuulikuorman vaikutuksia 
rakennusten ja rakenteiden kestävyyteen tulisi tarkastella 
perusteellisemmin. Selostuksessa on kerrottava, mitä 
yhdyskuntateknisten huollon väliaikaisilla järjestelyillä tarkoitetaan. 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen 
johdosta tehty seuraavat muutokset: 

 Rakennuslautakunnan lausunnon johdosta on 
asemakaavakarttaan lisätty määräys: "Yhteiskäytössä olevien 
laitureiden tulee olla palamatonta materiaalia."

 Liikuntalautakunnan lausunnon johdosta venesataman kokoa on 
kasvatettu.

 Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta laiturialueen yleisen 
käytön varmistamiseksi kaavaan on merkitty niiden 
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rakentaminen velvoite-muotoon. Merkintöjen koskiessa 
asuntotonteilla sijaitsevia asioita merkintöihin on korjattu tontin 
osa -maininta vesialueen osa -maininnan sijaan.

 Esteettömän jalankulkuympäristön saavuttamiseksi yleiselle 
jalankululle varattujen laitureiden kansitason 
vähimmäiskorkeutta vedenpinnasta on nostettu 0,2 metriä. 

 Maaperän ja sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämistä ja 
pilaantuneen alueen kunnostamista koskevaa kaavamääräystä 
on täsmennetty siten, että määräyksestä käy selkeästi ilmi, että 
kunnostamismääräys koskee pilaantuneita maa-alueita. Ilmaus 
"pilaantuneet alueet" on korjattu muotoon "pilaantuneet maa-
alueet".  

 Yhdyskuntateknisen huollon väliaikaisjärjestelyjen tarkennus on 
lisätty selostukseen kohtaan "Yhdyskuntatekninen huolto".

 Selostusta on täydennetty aallonkorkeuksia ja aallonmurtajien 
tarpeellisuutta koskevalla selvityksellä Verkkosaaren kelluvien 
asuntojen aallokkotarkastelu, Kimmo Kahma, Ilmatieteen laitos, 
15.8.2011. Lisäksi on täydennetty meren pohjasedimenttien 
käsittelyä koskevaa osuutta. 

Lisäksi kaavakarttaan ja -selostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia 
tarkistuksia. 

Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
vuorovaikutusraportissa.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaava-alueen vesisyvyydestä ja 
merenpohjan sedimentin pilaantuneisuudesta on tehty jatkotutkimuksia 
kaavaehdotuksen valmistuttua. Pilaantuneisuuden on todettu ulottuvan 
tavanomaista syvemmälle ja vesisyvyyden olevan paikoin ennakoitua 
matalampaa. Kaava-alueen toteuttajatahon alustavat vaatimukset 
tarvittavista vesisyvyyksistä ovat kaava-alueella vaihdelleet 3−5 metriin, 
minkä perusteella ruoppausten ja kunnostusten kustannus olisi ollut 
noin 2,3 miljoonaa euroa. 

Tarvittavista ruoppaussyvyyksistä ja niiden mukaisista massamääristä 
on tehty lisäselvityksiä ja kustannusvertailuja ja neuvoteltu 
kiinteistöviraston asiantuntijoiden ja toteuttajan kesken. Neuvottelujen 
perusteella pilaantuneen sedimentin ruoppaus toteutetaan 
maksimissaan vesisyvyydelle 3,5 metriä, ja ruoppauksen kustannus 
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olisi arviolta 690 000 euroa. Kaupunginhallitus katsoo, että selvitysten 
ja neuvottelujen perusteella arvioitua kustannustasoa voidaan pitää 
aikaansaatavaan rakennusoikeusmäärään nähden kohtuullisena ja 
kaavaehdotusta siten perusteltuna.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11956 kartta, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11956 selostus, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

3 Havainnekuva
4 Kalasataman havainnekuva
5 Viistoilmakuva alueesta
6 Näkymä alueen sisältä
7 Vuorovaikutusraportti, päivätty 18.3.2010, täydennetty 9.12.2010 ja 

10.10.2011
8 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 7
Liite 8

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
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Rakennuslautakunta
Liikuntalautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Helsingin Satama -liikelaitos
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 651

HEL 2011-001227 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan sekä 
korttelin nro 10570 osan ja puisto-, kalasatama-, venesatama-, erityis-, 
katu- ja vesialueiden (muodostuvat uudet korttelit 10613−10619) 
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 10.10.2011 muutetun 
piirustuksen nro 11956 mukaisena.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi
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§ 199
Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä 
Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden 
(Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen 
(nro 11978)

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kati Peltola 
valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Valtuutettu Kati Peltolan hylkäysehdotus asetetaan 
kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. 

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Kati Peltolan hylkäysehdotus 
hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto hylkää esityksen

Jaa-äänet: 42
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, 
Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko 
Malinen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Esko Riihelä, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-
Marja Urho, Heta Välimäki, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Thomas 
Wallgren
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Ei-äänet: 42
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Lilli Autti, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, 
Eija Loukoila, Elina Moisio, Sole Molander, Outi Ojala, Jan D Oker-
Blom, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, 
Olli Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Tuomo Valokainen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt hylätä kaupunginhallituksen 
ehdotuksen puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11978
2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty 

10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012
3 Havainnekuvia
4 Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine
5 Kuntalaisen mielipide
6 Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet
7 Vuorovaikutusraportti 5.5.2011
8 Päätöshistoria
9 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen
10 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELY-

keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson 
asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978

11 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n 
suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

12 Äänestyslista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 100 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Helsingin hallinto-oikeus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Kirjeiden lähettäjät Esitysteksti
Valitusten tekijät Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) 
katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. 
kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. 
kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. 
kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 
5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Tiivistelmä

Hyväksytty asemakaava

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 hyväksyä päätösehdotuksen 
mukaisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. 

Alue sijaitsee Vallilanlaaksossa Hämeentien ja Mäkelänkadun välissä 
Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolella.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa 
joukkoliikennekadun rakentamisen käytöstä poistetun junaradan 
paikalle Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Samalla poistetaan varaus 
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle (nk. Pietari 
Kalmin kadun jatke). Lisäksi kaava mahdollistaa kevyen liikenteen 
sillan rakentamisen Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasan tien yli Arabian 
kauppakeskukseen asti. Osa joukkoliikennekadusta kuuluu Kumpulan 
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kartanon aluekokonaisuuteen, josta Kumpula-seura on tehnyt 
rakennussuojeluesityksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle.

Kaava-alueen pinta-ala on 7,1 ha, josta liikennealuetta (kadut, kevyen 
liikenteen kadut, pysäköintialue) on 3,3 ha, puistoa 2,5 ha ja 
suojaviheraluetta 1,3 ha.

Päätöksestä tehtiin kuusi valitusta, minkä lisäksi Uudenmaan elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
23.1.2012 päivätyllä kirjeellään lähettänyt kaupungille seuraavan 
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetun oikaisukehotuksen:

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa 
yleiskaavaa tai sen määräyksiä ei voi tulkita niin, että 
kaavamääräyksissä mainitut liikenneväylät tarkoittaisivat eri 
kaupunginosia yhdistävän, Helsingin joukkoliikennejärjestelmään 
liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei näin ollen ole ollut 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena 
asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ollen ole otettu 
huomioon 53 §:n 1 momentissa (tarkoitettaneen 54 §:n 1 ja 2 
momenttia) säädetyllä tavalla.

ELY-keskukseen on myös tehty esitys Kumpulan kartanon alueen 
suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
(498/2010) nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin säännösten mukaan 
rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan 
tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo, 
että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä 
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.

Kaupungin kannanotto oikaisukehotuksen johdosta

Kaupunki toteaa, että Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan 
muutos nro 11978 on yleiskaavan 2002 mukainen. 

Yleiskaavaa on Vallilanlaakson osalta tulkittu sekä kaavojen 
valmistelussa että päätöksenteossa siten, että yleiskaavan 
kaavamääräyksessä mainitut tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat 
myös mahdollisuutta rakentaa Helsingin joukkoliikennejärjestelmään 
liittyvä kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita kaupunkipuiston 
alueella palveleva uusi katu. 
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Tämä entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu on siten 
yleiskaavan 2002 mukainen. Yleiskaava on ollut maankäyttö- ja 
rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa 
laadittaessa ja yleiskaava on myös otettu huomioon 54 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla.

Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa 
2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen 
sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset 
on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on 
osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi. 

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan 
käytävään, joten asemakaavassa on näin otettu huomioon 
yleiskaavassa osoitetut kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. 

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa vaalitaan siten 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti 
rakennettua ympäristöä sekä kulttuuri- ja luontoympäristöä eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.

Esitetyn tarkastelun perusteella on ilmeistä, ettei ole estettä tehdä 
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetulla tavoin päätöstä 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11978 hyväksymisestä. 

Uusi asemakaavan hyväksymistä tarkoittava päätös

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaava ja asemakaavan 
muutos nro 11978 ehdotetaan hyväksyttäväksi. Asemakaavaselostusta 
on 7.5.2012 täydennetty oikaisukehotuksen mukaisesti. Asemakaava- 
ja asemakaavan muutoskarttaa ei ole muutettu. Joukkoliikennekadun 
vaikutuksista joukkoliikenteeseen tehty tarkastelu on lisätty 
asemakaavan liitteeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan kaupungin on ilmoitettava 
kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä 
hallinto-oikeudelle sekä aiemmasta kaavapäätöksestä valituksen 
tehneille. 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2011

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 hyväksyä päätösehdotuksen 
mukaisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan keskeinen sisältö
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Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978 mahdollistaa 
joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä 
Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistetun satamaa palvelleen 
junaradan paikalla ja johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa 
rinteessä tunnelin kautta Mäkelänkadulle. 

Joukkoliikennekadun kaavalla poistetaan voimassa olevan 
asemakaavan (nro 8930, vahvistettu 16.7.1985) varaus 
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen 
halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).

Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä 
Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan 
kampukselta Kustaa Vaasan tien itäpuolelle. 

Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilan 
ja Kalasataman välille. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu nopeuttaa 
nykyisiä linja-autoreittejä, erityisesti tiedelinjaa (seutulinja 506), joka 
liikennöi Viikistä Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja 
Otaniemen kautta Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia 
toisiinsa. 

Joukkoliikennekatu uusine pysäkkeineen parantaa myös Vallilan 
siirtolapuutarhan, yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja Kumpulan 
kartanon saavutettavuutta. Samoin joukkoliikenneyhteys parantaa 
Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan kautta Töölön suuntaan 
kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia. 

Asemakaavan muutoksessa on sovitettu yhteen ympäristön arvot ja 
välttämättömät joukkoliikenteen tarpeet. Maakuntakaavassa osoitettu 
viheryhteystarve on otettu asemakaavan laadinnassa huomioon.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
23.1.2012 päivätyllä kirjeellään lähettänyt kaupungille seuraavan 
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetun oikaisukehotuksen: 

Helsingin kaupunginvaltuusto on 14.12.2011 hyväksynyt 
Vallilanlaakson asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 
11978. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus) esittää maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n säännökset 
huomioon ottaen asiassa seuraavaa:

Asemakaava-alue ja asemakaavan sisältö

Kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava mahdollistaa 
joukkoliikennekadun rakentamisen siirtolapuutarha-alueen ja 
kasvitieteellisen puutarhan väliin. Katu tulisi rakennettavaksi käytöstä 
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poistuvan junaradan paikalle. Joukkoliikennekatu rajoittuisi toisaalla 
Vallilan siirtolapuutarhaan ja toisaalla Kumpulan kasvitieteelliseen 
puutarhaan ja Kumpulan kartanoon. Kaavaselostuksen mukaan 
ratapenger on savialueella. Rakennettavaa joukkoliikenneyhteyttä 
varten ratapengertä tultaisiin leventämään, jolloin jouduttaisiin 
tekemään pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan 
maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi alueelle 
on osoitettu viheryhteystarve. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on 
kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, 
kohtaamis- ja luonnonympäristönä. Yleiskaavamääräyksen mukaan 
alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja 
liikenneväyliä.

Kumpula-Seura on 12.8.2011 tehnyt ELY-keskukseen esityksen 
Kumpulan kartanon alueen suojelemisesta rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.

Asemakaavan suhde lain säännöksiin

Helsingin yleiskaava 2002:ssa on esitetty tavoitellun kehityksen 
periaatteet. Nyt kysymyksessä olevan asemakaavan alue sijaitsee 
yleiskaavan kaupunkipuistoalueella, johon voi lisäksi liittyä 
kulttuurihistoriallisia arvoja. Eri tyyppisillä viheralueilla on lisäksi myös 
laajempaa merkitystä ekologisina käytävinä. ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa yleiskaavaa tai sen 
määräyksiä ei voi tulkita niin, että kaavamääräyksissä mainitut 
liikenneväylät tarkoittaisivat eri kaupunginosia yhdistävän, Helsingin 
joukkoliikennejärjestelmään liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei 
näin ollen ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ollen 
ole otettu huomioon 54 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaan 
rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan 
tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo, 
että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä 
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.

Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus katsoo, että 
kaupunginvaltuuston tulee näissä oloissa jättää asemakaava 
hyväksymättä siltä osin, kun se mahdollistaa kyseisen 
joukkoliikennekadun rakentamisen.

Menettely ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta
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Maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on 
oikaisukehotuksen johdosta tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei 
kaupunki tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa 
oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava 
rauenneeksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan kaupungin on ilmoitettava 
kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä 
hallinto-oikeudelle sekä aiemmasta kaavapäätöksestä valituksen 
tehneille. 

Oikaisukehotuksen johdosta

Asemakaavan suhde yleiskaava 2002:een ja lain säännöksiin

Yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson alue on kaupunkipuistoaluetta, 
jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja 
luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia 
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. 

Helsingin yleiskaava 2002 -kartalle on merkitty moottorikadut ja 
pääkadut sekä raskasta ja seudullista raideliikennettä koskevat 
varaukset. Esimerkiksi Pietari Kalmin kadun jatketta, joka on 
asemakaavassa joukkoliikennekatu ja kulkee niin ikään 
kaupunkipuiston alueella, ei ole varauksena yleiskaava 2002:ssa. Nyt 
kysymyksessä oleva joukkoliikennekatu korvaa Pietari Kalmin kadun 
yhteyden. 

Samassa Vallilanlaakson maisematilassa, kaupunkipuiston alueella, on 
yleiskaavan varaus tunnelin suuaukolle, joka on osoitettu palvelemaan 
yleiskaavan mukaista pääliikenneverkon maanalaista osuutta. 
Kyseessä on Hakamäentien jatkeen ns. Kumpulan tunnelin haara, joka 
nousisi maan pinnalle kaupunkipuiston alueella.

Edellä esitettyyn viitaten voidaan todeta, että yleiskaava 2002:n 
mukaiseen ratkaisuun sisältyy mahdollisuus toteuttaa 
liikenneinfrastruktuuria palvelevaa maanpäällistä rakentamista ja 
kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita kaupunkipuiston alueella. 
Yleiskaavaa on Vallilanlaakson osalta tulkittu sekä valmistelussa että 
päätöksenteossa siten, että yleiskaavan kaavamääräyksessä mainitut 
tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat myös Helsingin 
joukkoliikennejärjestelmään liittyvän uuden kadun rakentamista. 
Entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu on yleiskaavan 
2002 mukainen.

Yleiskaavassa pääosa Vallilanlaakson alueesta on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot 
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ja ominaisuudet säilyvät. Entisen satamaradan käytävä on 
yleiskaavassa rajattu tämän merkinnän ulkopuolelle. 

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu juuri entisen 
satamaradan käytävään. Näin asemakaavassa on otettu huomioon 
yleiskaavassa osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten 
arvojen vaaliminen, eikä asemakaavassa osoitetun 
joukkoliikennekadun rakentaminen hävitä alueen rakennetun 
ympäristön tai kulttuuriympäristön arvoja.

Yhteenvetona on todettavissa, että yleiskaava on näin ollut 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena 
asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on otettu huomioon 54 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla.  

Kaavaselostusta on täydennetty tältä osin.

Rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen

Kumpulanlaakson alueen arvoja on selvitetty useassa vaiheessa aina 
kulloisenkin asemakaavan laatimisen yhteydessä. 

Kumpulan kartano ja siihen liittyvät rakennukset on suojeltu 
asemakaavalla nro 9010 (vahvistunut YM 30.10.1987). Asemakaavan 
selostuksessa on käsitelty alueen erityispiirteitä ja suojelukohteita. 
Kaava-alueen rakennetun ympäristön lähtökohdan ja samalla 
tärkeimmän osan on muodostanut Kumpulan kartanon 
ympäristökokonaisuus. Niukkaan kartta-aineistoon perustuen on voitu 
päätellä, että kartanoon liittyvä puisto on sijainnut kartanon 
päärakennuksen luoteispuolella mäen päällä. Kasvitieteellisen 
puutarhan puistoalue sijaitsee vanhan puiston paikalla.

Kartanon päärakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1, 
suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa 
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen 
tai sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa tai rakennustaiteellista 
tyyliä. Päärakennukseen liittyvät neljä kartanon sivurakennusta on 
suojeltu samalla asemakaavalla merkinnällä sr-2, suojeltava rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. 
Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, mikäli siihen 
on pakottava syy.

Kumpulan kartanoa ei ole luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi 
kartanokohteeksi (RKY 2009) kuten Herttoniemen kartano, 
Tuomarinkylän kartano, Viikin kartano, Stansvikin kartano, Degerön 
kartano, Tullisaaren puisto, Jollaksen kartano, Meilahden kartano, 
Villingin kartano ja Östersundomin kartano. Rakennussuojelulailla ei 
Helsingissä ole suojeltu yhtään kartanoympäristöä, vaan 
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kartanokohteiden arvojen vaalimiseksi on riittänyt asemakaavallinen 
suojelu.   

Vallilan siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallisten ja puutarhataiteellisten 
arvojen säilyminen on turvattu asemakaavalla nro 11990, joka on 
hyväksytty 14.12.2011 (kuulutettu voimaan 27.1.2012). Myös tämän 
kaavan laatimisen yhteydessä on siihen liittyvät kulttuurihistorialliset ja 
maisemataiteen ja rakennustaiteen kannalta tärkeät arvot selvitetty. 

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavan laatimisen 
lähtökohtana on ollut ympäröivän alueen arvojen säilyttäminen ja 
liikenneväylän sovittaminen maisematilaan mahdollisimman 
optimaalisella tavalla. Joukkoliikennekadun toteuttamisen jälkeenkin 
Kumpulanlaakson maisemakuvaa hallitsee kulttuurihistoriallisesti 
arvokas Kumpulan kartano ja sitä kehystävä vanha kasvillisuus. 

Joukkoliikennekatu noudattelee kartanon kohdalla vanhaa ratalinjaa. 
Asemakaavoituksen pohjaksi laadituissa suunnitelmissa on kadun 
tasoa laskemalla ja huolellisella suunnittelulla sovitettu 
joukkoliikennekatu ympäröivään maisemaan niin, että 
kartanoympäristön asema osana laakson maisemakuvaa säilyy 
mahdollisimman ehyenä. Kevyen liikenteen suunnittelussa on pyritty 
parantamaan ympäristön saavutettavuutta ja yhteyksiä. 

Pitkällä aikavälillä on tavoitteena yhdistää toiminnallisesti Vallilan 
siirtolapuutarha ja Kumpulan kasvitieteellinen puutarha kevyen 
liikenteen yhteyksillä. Asemakaavoitetun joukkoliikennekadun reunaan 
jää puistoksi kaavoitettu alue, joka on tarkoitus istutuksia täydentämällä 
säilyttää vehreänä ja monilajisena vihervyöhykkeenä ns. ekokäytävänä.

Joukkoliikennekadun maisemallisia vaikutuksia on tutkittu tarkemmin 
selostuksen liitteenä olevassa yleissuunnitelmassa. 
Yleissuunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota kadun 
liittämiseen ympäristöönsä reuna-alueiden käsittelyn, pintamateriaalien, 
valaistuksen ja kadun korkeusaseman osalta.

Uudenmaan ELY-keskus on Helsingin Vallilanlaakson asemakaavasta 
ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11978)  antamassaan 
lausunnossa 19.10.2010 todennut muun muassa seuraavaa:

"Asemakaavan vaikutuksia Vallilanlaakson kulttuuriympäristöön ja 
virkistyskäyttöön on arvioitu kiitettävän monipuolisesti."

Oikaisukehotuksen johdosta  kaavaselostusta on täydennetty 
rakennetun ympäristön laatua, laajuutta ja erityisiä arvoja koskevin 
osin.
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Joukkoliikennekadun tilantarve ja vaikutukset virkistysalueen laajuuteen, 
virkistysarvoon ja -käyttöön

Asemakaavan muutosehdotus nro 11978 (kaupunginvaltuusto 
14.12.2011) Vallilanlaakson joukkoliikennekadun rakentamisen 
mahdollistamiseksi ja Pietari Kalmin kadun jatkeen muuttamiseksi 
osaksi puistoa ei pinta-alojen suhteen muuta merkittävästi 
nykytilannetta. Puistoalueeksi voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu alue pysyy pitkälti sellaisenaan ja satamaradan kohdalla oleva 
asemakaavoittamaton alue kaavoitetaan katualueeksi.

Joukkoliikennekadun tilantarve on selvitetty liikennesuunnitelmassa, 
joka on asemakaavan selostuksen liitteenä. Katu on mitoitettu 
kaksisuuntaiselle liikenteelle. Kadun leveys on 7 metriä. Kun metrin 
levyiset penkereet lisätään molemmin puolin, katualueen leveydeksi 
tulee 9 metriä. Satamaradan kiskojen väli on ollut noin 1,5 metriä ja 
sorapohjan leveys noin 4 - 5 metriä. Radan molemmin puolin on oja 
tms. painanne pintavesien poisjohtamiseksi. Ottaen huomioon 
maisematilan laajuus joukkoliikennekadun satamarataa laajempi 
tilantarve on vähäinen eikä sen alle jää arvokasta kasvillisuutta. 

Samalla kun joukkoliikennekatu parantaa alueen tavoitettavuutta, se 
aiheuttaa maisemallisia ja toiminnallisia muutoksia. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti kaavoitusprosessin aikana 
joukkoliikennekadusta yleissuunnitelman yhteistyössä 
rakennusviraston kanssa. Yleissuunnitelma painottui kadun 
aiheuttamien maisemallisten ja toiminnallisten haittojen minimoimiseen. 
Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota reittien jatkuvuuteen ja 
turvallisuuteen. Joukkoliikennekadun yleissuunnitelma on 
asemakaavan selostuksen liitteenä. 

Etelä-pohjoissuuntaisia reittejä ei voi Vallilanlaaksossa rakentaa ilman 
että ne risteäisivät joukkoliikennekadun kanssa. Näissä paikoissa 
kevyen liikenteen määrä on kuitenkin selvästi pienempi kuin 
Kumpulanlaakson ja Pasilan välinen liikenne, joka saadaan 
maisemoinnin ansiosta kulkemaan ilman joukkoliikennekadun 
katkaisevaa vaikutusta. Radan vieressä kulkevan kevyen liikenteen 
reitin luonne muuttuu jalkakäytävämäiseksi.

Kaupunki katsoo, että joukkoliikennekadun vaikutukset Vallilanlaakson 
alueen virkistysarvoon ja virkistysmahdollisuuksiin ovat verrattavissa 
aiemman satamaradan vaikutuksiin eikä niitä voida pitää merkittävinä. 
Virkistykseen käytettävissä olevan alueen laajuus säilyy likimain 
ennallaan.

Kumpulanlaakson virkistysmahdollisuudet paranevat, kun Pietari 
Kalmin kadun jatke muutetaan puistoksi eikä liikennöintiin liittyviä 
ympäristöhäiriöitä tätä kautta suunnitellulle joukkoliikennereitille synny.
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Maaperän vaikutus joukkoliikennekadun perustamiseen

Asemakaavaselostuksessa on todettu, että joukkoliikennekatu 
rakennetaan savikolle. Rakentaminen edellyttää tavanomaista 
suunnittelua ja rakenteiden mitoitusta siten, ettei liikenteestä aiheudu 
ympäristöön liiallista tärinää. Pohjanvahvistaminen on tarpeen. Erityistä 
suunnittelua koskevaa määräystä ei ole tarpeen merkitä 
asemakaavaan, pohjaolosuhteet otetaan katusuunnittelussa tarpeen 
mukaan huomioon.

Asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset

Asemakaavan hyväksymistä tarkoittavasta kaupunginvaltuuston 
päätöksestä on tehty kuusi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Valituksissa pidetään asemakaavan selvityksiä puutteellisina (melu, 
saasteet, tärinä, joukkoliikenne) ja katsotaan, että asemakaavan 
muutos toteutuessaan haittaa alueen virkistyskäyttöä, heikentää alueen 
virkistysarvoa ja tuhoaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön.  

Asemakaavan muutoksessa on sovitettu yhteen ympäristön arvot ja 
välttämättömät joukkoliikenteen tarpeet. Onkin korostettava sitä, että 
Vallilanlaakson joukkoliikennekatu on merkittävä julkisen 
joukkoliikenteen yhteys, joka parantaa huomattavasti poikittaisia 
liikenneyhteyksiä Helsingissä ja tukee valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Vallilanlaakson 
joukkoliikennekatu yhdistää erityisesti Kumpulan, Arabian, Helsingin 
koillisosat ja Kalasataman nykyistä selvästi paremmin Pasilaan. 
Joukkoliikennekatu lyhentää selvästi matka-aikoja myös pidemmälle 
Meilahden, Töölön ja Haagan suuntiin jatkuvilla matkoilla. Linjaston 
matka-aikahyödyt ovat yhteiskuntataloudellisesti merkittäviä. 

Joukkoliikennekadun tilantarvetta sekä asemakaavan vaikutuksia 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, virkistysalueen 
laajuuteen, käyttöarvoon ja -mahdollisuuksiin on käsitelty edellä.

Joukkoliikennekadun liikennemäärä on niin vähäinen, ettei sillä arvioida 
olevan oleellista vaikutusta ilmanlaatuun alueella. (Suositusetäisyydet 
väylien varren maankäytölle ilmanlaadun kannalta ovat esimerkiksi 
10000 ajoneuvon liikennemäärälle 7 metriä asumiseen.) 

Joukkoliikennekadun aiheuttamaa melua on arvioitu sekä maaperää ja 
sen pilaantuneisuutta selvitetty asemakaavan selostuksessa ja sen 
liitteissä. Lisäksi on tehty selvitys Vallilanlaakson joukkoliikennekadun 
vaikutuksista joukkoliikenteeseen. Selvitys on asemakaavan 
selostuksen ja tämän esityksen liitteenä.

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavaa varten on tehty 
melulaskentoja, joissa on tarkasteltu suunnitellun joukkoliikennekadun 
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ja Hämeentien liikenteestä Vallilanlaakson alueelle kohdistuvaa melua 
ja meluhaittojen torjuntaa meluestein. Joukkoliikennekadun 
liikennemäärän on mallinnuksessa oletettu olevan noin 500 bussia 
vuorokaudessa. Tällöin sen päiväaikaisesta liikenteestä aiheutuva 55 
dB keskiäänitason raja ulottuisi noin 20 metrin päähän kadusta. 

Mallintamalla tutkittiin alustavasti joukkoliikennekadun liikenteen 
aiheuttaman meluhaitan torjuntaa kadun reunaan sijoitettavalla 
meluaidalla. Noin 1,2 metriä kadun tasausviivan yläpuolelle ulottuvalla 
meluesteellä saadaan joukkoliikennekadun aiheuttama päivämelutaso 
alle 55 dB lähimpienkin siirtolapuutarhassa sijaitsevien rakennusten 
kohdalla. 

Merkittävin melulähde alueella on Hämeentien ja Mäkelänkadun 
liikenne. Hämeentien liikennemelu leviää meluselvitysten perusteella 
Vallilan siirtolapuutarhan suuntaan nykytilanteessa siten, että päiväajan 
55 dB ulko-ohjearvo ylittyy vielä noin 150 - 200 metrin päässä 
Hämeentiestä. Arviointi perustuu Helsingin kaupungin meluselvitykseen 
2007 sekä kaavoituksen yhteydessä tehtyihin melumallilaskentoihin.

Joukkoliikennekadun meluhaittaa torjutaan asemakaavan mukaan 
kadun suuntaisilla meluesteillä. Lisäksi kaavassa osoitetaan 
Hämeentien reunaan rakennettaviksi meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman mukaiset meluesteet, jotka vähentävät jo 
olemassa olevia meluhaittoja. Kaavan mukaisilla 
meluntorjuntaratkaisuilla liikenteen aiheuttama meluhäiriö saadaan 
rajattua suppealle alueelle katujen välittömään läheisyyteen. 

Voimassa olevaan asemakaavaan nähden ympäristöhäiriöt poistuvat 
Kumpulanlaaksoon sijoittuvalta Pietarin Kalmin kadulta ja sen jatkeelta, 
joka muutetaan tässä asemakaavassa puistoalueeksi, sekä kyseiseen 
joukkoliikennereittiin liittyviltä asuntokaduilta (esimerkiksi 
Isonniitynkadulta).

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tutkinut maaperän 
pilaantuneisuutta Nylanderinpuistossa aiemmin sijainneen 
kauppapuutarhan kohdalla. Tutkimuksissa alueen maaperän on todettu 
olevan pilaantunut metalleilla, polyaromaattisilla yhdisteillä sekä 
torjunta-aineilla. 

Suojeluesitys

Kumpula-seura ry. on tehnyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle Kumpulan kartanon kulttuurihistoriallista 
kokonaisuutta koskevan rakennussuojeluesityksen, joka rajaukseltaan 
osittain ulottuu joukkoliikennekadun asemakaava-alueelle.
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ELY-keskus on 22.3.2012 pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa 
suojeluesityksestä sekä Museoviraston lausunnosta 
suojelumääräyksiksi. 

Kaupunki antaa lausuntonsa suojeluesityksestä erillisenä asiana.

Kaupunki ei lausunnossaan puolla Kumpulan kartanon alueen 
suojelemista rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) 
perusteella.

Alue ei sisälly Museoviraston laatiman valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan inventoinnin (RKY 2009) 
kohteisiin.

Alueen nykyisiä suojelumääräyksiä, jotka on määritelty yleiskaavassa 
2002 sekä asemakaavoissa, on pidettävä riittävinä Kumpulan kartanon 
alueen sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon 
rakennukset on osoitettu suojeltaviksi asemakaavalla ja siihen 
oleellisesti liittyvät viheralueet on osoitettu puistoalueiksi. 

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan 
käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa 
osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen 
eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai 
luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen 
hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä 
tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia. 

Suojelumääräyksiä voidaan tarkistaa Museoviraston esittämällä tavalla 
sitten, kun asemakaavojen uusiminen alueella tulee muutoin 
ajankohtaiseksi. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausunto

Suojeluesityksen osalta kaupunki viittaa vielä luonnontieteellisen 
museon kasvitieteellisen puutarhan ja alueen rakennukset omistavan 
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausuntoon. Siinä todetaan mm., että 
sekä kartanon omistavan yhtiön että sen alueella ja rakennuksissa 
vuokralla toimivien Helsingin yliopiston yksiköiden näkemyksen 
mukaan suojelu asemakaavalla on riittävä. Kumpikin toimii tiiviissä 
yhteistyössä Museoviraston kanssa kaikissa arvorakennuksiin 
kohdistuvissa korjaustöissä.

Yliopiston ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n mielestä liikenneväylä 
satamaraiteen paikalla ei vaaranna Kumpulan kartanon alueen 
ympäristöä. Lausunnon mukaan yliopiston kampuskehittämisessä ja 
kaupunkirakenteen kehittämisessä kaikkiaan on joukkoliikenteen 
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tukeminen tärkeä asia, ja alueen liikennesuunnittelussa keskeisenä 
tavoitteena on kaupungin poikittaisen joukkoliikenteen sujuvoittaminen.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausunto on liitteenä 11.

Yhteenveto

Kaupunki toteaa, että Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan 
muutos nro 11978 on yleiskaavan 2002 mukainen. Yleiskaava on ollut 
maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena 
asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on otettu huomioon 54 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa vaalitaan maankäyttö- 
ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti rakennettua 
ympäristöä ja kulttuuriympäristöä eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
hävitetä.

Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa 
2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen 
sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset 
on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on 
osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi. 

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan 
käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa 
osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen 
eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai 
luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen 
hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä 
tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia. 

Kaupunki korostaa, että suunniteltu Vallilanlaakson joukkoliikennekatu 
on merkittävä julkisen joukkoliikenteen yhteys, joka parantaa 
huomattavasti poikittaisia liikenneyhteyksiä Helsingissä ja tukee 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 
Vallilanlaakson joukkoliikennekatu yhdistää erityisesti Kumpulan, 
Arabian, Helsingin koillisosat ja Kalasataman nykyistä selvästi 
paremmin Pasilaan. Joukkoliikennekatu lyhentää selvästi matka-aikoja 
myös pidemmälle Meilahden, Töölön ja Haagan suuntiin jatkuvilla 
matkoilla. Linjaston matka-aikahyödyt ovat yhteiskuntataloudellisesti 
merkittäviä.

Esitetyn tarkastelun perusteella on ilmeistä, ettei ole estettä tehdä 
maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetulla tavoin päätöstä 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11978 hyväksymisestä. 

Ilmoitus päätöksestä hallinto-oikeudelle ja valituksen tehneille
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Kaupunginvaltuuston tekemästä asemakaavan hyväksymispäätöksestä 
(14.12.2011) on tehty valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan, jos kunnan aiemmasta 
päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeudelle, kunnan on ilmoitettava 
kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä 
hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille. 

Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978

Kvston esityslistalla 14.12.2011 todettiin seuraavaa:

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.1.2006 Vallilanlaakson 
joukkoliikennekadun yleissuunnitelman vaihtoehdot 1 ja 2 
jatkosuunnittelun pohjaksi ja kehotti samalla asemakaavaosastoa 
ryhtymään toimenpiteisiin joukkoliikennekadun edellyttämien 
asemakaavojen muuttamiseksi. Vaihtoehdossa 1 joukkoliikennekatu oli 
linjattu Hämeentieltä Mäkelänkadulle Vallilan siirtolapuutarhan 
pohjoispuolelta ja vaihtoehdossa 2 Kumpulanmäeltä Jyrängöntien 
kautta Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolitse Mäkelänkadulle.

Kaupunginhallitus kehotti 25.6.2007 rakennusvirastoa ja 
kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin 
toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen liittämiseksi osaksi Tiedelinjan 
reittiä nykyistä katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen. Tiedelinja aloitti 
liikennöinnin Kumpulanmäen kautta elokuussa 2009.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 18.12.2008 
joukkoliikennekadun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
(nro 11822) uudelleen valmisteltavaksi. Joukkoliikennekatu oli 
kaavassa linjattu Kumpulanmäeltä Jyrängöntien kautta 
Mäkelänkadulle.

Kaupunginhallitus kumosi 2.2.2009 kaupunkisuunnittelulautakunnan 
tekemän päätöksen ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voimassa olevan asemakaavan 
mukainen Pietari Kalmin kadun jatkeeseen perustuva vaihtoehto 
Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle voitaisiin toteuttaa.

Tätä vaihtoehtoa Kumpula-Seura ry vastusti 15.3.2009 päivätyssä 
kirjeessään ja ehdotti pikabussikokeiluun ja kadunlämmitykseen 
perustuvia ratkaisuja. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyi liikennelaitos-
liikelaitoksen (HKL) kantaan asiassa eikä pitänyt pikabussikokeilua 
perusteltuna. Kirje ja siihen saatu vastaus ovat esityslistan tämän asian 
liitteenä 4.  
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Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 2.4.2009 voimassa olevan 
asemakaavan mukaista joukkoliikennekadun liikennesuunnitelmaa, 
jossa katu kulkee Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle. Lautakunta 
hylkäsi suunnitelman ja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa 
selvittämään Kumpulan kampuksen liikenneyhteyksien järjestämistä ja 
poikittaisliikenteen tehostamista sekä kehotti virastoa aloittamaan 
kevyen liikenteen väylien suunnittelun Kumpulanmäelle välittömästi. 
Kaupunginhallitus käsitteli liikennesuunnitelmaa otto-asiana ja päätti 
pysyttää lautakunnan päätöksen 14.4.2009. Tähän vaiheeseen liittyen 
kaupunginhallituksen tietoon saatettiin kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalle osoitettu kirje, jossa haluttiin säilyttää puisto- ja 
siirtolapuutarha-alue yhtenäisenä kokonaisuutena aiempien 
lautakuntapäätösten tapaan ja vastustettiin uutta joukkoliikennekatua. 
Kirje on esityslistan tämän asian liitteenä 5.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 10.12.2009 tiedoksi selvityksen 
Kumpulan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta ja 
poikittaisliikenteen tehostamisesta. 

Yleiskaava ja asemakaavat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kaupunkipuistoaluetta, 
jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja 
luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia 
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. Alue on 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja 
ominaisuudet säilyvät.

Pääosalla aluetta on voimassa 30.10.1987 vahvistettu asemakaava nro 
9010. Kaavan mukaan alue on joukkoliikennekatua, katu- ja puisto-
aluetta. Lisäksi alueella on voimassa seitsemän muuta asemakaavaa.

Asemakaavoittamatonta aluetta ovat junarata sekä Hämeentien ja 
Vallilan siirtolapuutarhan välinen alue.

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Alue on pääosin virkistysaluetta, jossa on runsaasti rakennettua 
puistoa. Kaava-alueen itäreunalla kulkee Hämeentie.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Kumpulan 
kasvitieteellinen puutarha, Kumpulan kartano, Vallilan siirtolapuutarha 
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sekä yliopiston kampusalue, jossa on mm. tiedekirjasto ja 
liikuntakeskus.

Tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa 
joukkoliikenteen palvelutasoa ja linjata joukkoliikennekatu kulkemaan 
Vallilanlaakson halki siten, että sen aiheuttamat meluhaitat ja 
maisemalliset vauriot minimoidaan.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa 
joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä 
Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistuvan junaradan paikalla ja 
se johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa rinteessä tunnelin kautta 
Mäkelänkadulle. 

Samalla poistetaan voimassa olevan asemakaavan varaus 
joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen 
halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).

Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä 
Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan 
kampukselta Kustaa Vaasan tielle ja Arabian kauppakeskukseen. 

Joukkoliikennekatua liikennöitäisiin aluksi bussein. 
Joukkoliikenneyhteys parantaa Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan 
kautta Töölön suuntaan kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia. 
Lisäksi joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle 
Pasilasta Kalasatamaan. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu palvelee 
erityisesti Tiedelinjaa (seutulinja 506), joka liikennöi Viikistä 
Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja Otaniemen kautta 
Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia toisiinsa.

Joukkoliikenneyhteyden rakentamista puistoalueen halki on vastustettu 
laajasti ja esitetty Tiedelinjan reititystä ja nopeuttamista olemassa 
olevaa katuverkkoa hyödyntäen.

Merkittävimmät vaikutukset

Joukkoliikennekatu parantaa joukkoliikenteen poikittaisreittejä ja niiden 
järjestelymahdollisuuksia. Kadun ansiosta voidaan perustaa uusia 
poikittaislinjoja ja siirtää joitakin Kumpulan tai Arabianrannan kautta 
kulkevia bussilinjoja Pasilan kautta Töölön suuntaan.

Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilasta 
Hermanniin. Tätä raitiotietä voidaan myöhemmin jatkaa Kalasatamaan.
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Kasvitieteellisen puutarhan pääsisäänkäynnin läheisyyteen 
rakennettava pysäkki parantaa pääsyä tähän valtakunnallisesti 
merkittävään puutarhaan. 

Kumpulan kartanon visuaalisesti hallitseva asema maisematilassa 
heikkenee joukkoliikenteen kadun rakentamisen myötä. On kuitenkin 
muistettava, että Hämeentien sillan rakentaminen katkaisi aikoinaan 
kartanon suhteen Vanhankaupunginselälle ja siihen verrattuna 
joukkoliikennekadun kielteinen vaikutus on vähäinen.

Alue ei tarjoa enää joukkoliikennekadun rakentamisen jälkeen 
samanlaisia mahdollisuuksia virkistykseen, ja joukkoliikennekatu rikkoo 
viher- ja virkistysalueen yhtenäisyyttä. Joukkoliikennekadun aiheuttama 
haitta alueen virkistysmahdollisuuksiin on kuitenkin satamarataan 
verrattavissa, eikä muutos tältä osin ole merkittävä.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle Vallilan 
siirtolapuutarhalle on jo aiheutunut maisemallista ja meluhaittaa 
aiemmin pohjoisreunaa kulkeneesta satamaradasta. Nyt paikalle 
suunnitellusta joukkoliikennekadusta aiheutuva lisähaitta verrattuna 
aiempaan tilanteeseen on vähäinen. Haittaa on pyritty vähentämään 
asemakaavassa rakennettavaksi määrätyllä umpinaisella 1,2 m 
korkealla aidalla.

Joukkoliikennekadun melu- ja päästöhaitat eivät ole merkittäviä, eikä 
55 dB:n melutaso ylity. Sen sijaan kaavaehdotukseen sisältyy 
meluesteen rakentaminen vilkasliikenteisen Hämeentien reunalle 
Vallilan siirtolapuutarhan itäpuolelle. Melueste vähentää olennaisesti 
meluhaittoja Vallilan siirtolapuutarhassa ja Vallilanlaaksossa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille n. 10,5 milj. euron 
kustannukset (alv 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti: kadut 
2,40 milj. euroa, tunneli  (155 m) 4,65 milj. euroa, siirtolapuutarhan 
suoja-aita (h = 1,2 m) 0,80 milj. euroa, Hämeentien meluesteet 0,55 
milj. euroa, VP-alueet  0,65 milj. euroa, EV-alueet 0,14 milj. euroa, 
kuivatus 0,45 milj. euroa, sillat 0,60 milj. euroa, johtosiirrot (vesihuolto) 
0,13 milj. euroa sekä johtosiirrot ja (energia) 0,13 milj. euroa. 

Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä Kustaa Vaasan tien ylittävää 
kevyen liikenteen siltaa, jonka kustannusten on arvioitu olevan n. 1,8–2 
milj. euroa. 

Toteutus

Joukkoliikennekatu voidaan toteuttaa heti kaavan tultua voimaan. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osalliselle kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaton kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (7.3.2007). Päivitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille kaavaluonnoksen kanssa (kirje 
päivätty 6.10.2008). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävillä 13.–31.10.2008. 
Keskustelutilaisuus järjestettiin 29.10.2008 kaupunkisuunnitteluviraston 
auditoriossa.

Toistamiseen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(31.3.2010), kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävinä 
12.–30.4.2010 Arabianrannan, Pasilan ja Vallilan kirjastossa sekä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla.

Keskustelutilaisuus järjestettiin 20.4.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
auditoriossa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
liikennelaitos-liikelaitoksen, Helsingin seudun liikenteen ja 
rakennusviraston kanssa.

HSL Helsingin seudun liikenne ilmoitti lausunnossaan kannattavansa 
joukkoliikennekadun toteuttamista.

Kaupunginmuseo esitti, ettei Vallilanlaakson valjastaminen 
bussiliikenteen käyttöön tue puistomaisen viherkokonaisuuden 
säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä. 
Museo ei puoltanut kaavamuutosta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle 
saapunut 18 mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty 
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat joukkoliikennekadun rakentamisen 
vastustamiseen ja koko hankkeen tarpeellisuuden 
kyseenalaistamiseen. Osa mielipiteistä myös kannatti hanketta ja toivoi 
hankkeen pikaista toteutusta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
joukkoliikennekadun aiheuttamat maisemalliset vauriot ja meluhaitat on 
pyritty minimoimaan kattamalla katu sen maisemallisesti herkimmässä 
kohdassa ja rakentamalla aita siirtolapuutarhan pohjoisreunalle.
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Mielipidekirjeet, viranomaisten kannanotot ja vastineet niihin on 
selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 4). 
Keskustelutilaisuuden muistio on vuorovaikutusraportin liitteenä. 

Tilastotiedot

Alueen pinta-ala on 71 255 m2, josta puistoaluetta (VP) on 25335 m2, 
katualuetta 29614 m2, kevyen liikenteen katualuetta 1157 m2, yleistä 
pysäköintialuetta (LP) 1793 m2 ja suojaviheraluetta (EV) 13356 m2. 

Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 13.8.–13.9.2010, mistä on 
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
Ehdotusta vastaan on tehty 10 muistutusta. Nähtävilläoloajan 
ulkopuolella on saatu kaksi kirjettä.

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty pelastuslautakunnan, 
kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, 
ympäristölautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikennelaitos-
liikelaitoksen Helsingin Vesi -liikelaitoksen, Helsingin Energia -
liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helsingin yliopiston, 
HSL Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunnot. 

Muistutukset

Muistutukset kohdistuvat vuorovaikutukseen, yleiskaavan ja 
maakuntakaavan huomioon ottamiseen, maankäyttö- ja rakennuslain 
sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen, 
Vallilanlaakson virkistyskäyttöön, joukkoliikennekadun aiheuttamiin 
maisemallisiin muutoksiin, joukkoliikennekadun aiheuttamiin 
ympäristöhäiriöihin, liikenteellisiin vaikutuksiin ja kestävään 
kehitykseen.

Muistutukset ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
vuorovaikutusraportissa (liite 4). 

Lausunnot

Lausunnot kohdistuvat yleiskaavan ja maakuntakaavan huomioon 
ottamiseen, alueen virkistyskäyttöön, ekologisiin käytäviin sekä 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön huomioon ottamiseen. 
Lausunnoissa esitetään, että joukkoliikennekadun rakentamisesta 
luovuttaisiin tai yhteys toteutettaisiin raitiovaunureittinä. 
Joukkoliikennekadun aiheuttamasta melusta pyydetään meluselvityksiä 
ja kadun tarpeellisuudesta lisäselvityksiä. Kevyen liikenteen sillan 
linjausta ja reittiä esitetään muutettavaksi ja sillan maisemavaikutukset 
tulee esittää.
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Kiinteistölautakunta viittaa mm. maakuntakaavaan ja toteaa, ettei se 
puolla joukkoliikennekadun rakentamista alueelle, vaan puoltaa 
raitiovaunureitin toteuttamista alueen kautta. 

Myöskään yleisten töiden lautakunta ei puolla joukkoliikennekadun 
rakentamista, vaan puoltaa raitiovaunureitin toteuttamista alueen 
kautta.  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa mm., ettei 
selostuksessa ole esitetty vaihtoehtoa joukkoliikenteen järjestämiseksi. 
Avoimeksi jäävät myös rakenteilla olevan länsimetron vaikutukset 
kulkemiseen Viikin, Arabianrannan, Kumpulan ja Otaniemen 
kampuksen välillä. Asemakaava ei ota riittävästi huomioon 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältöä. 

Ympäristölautakunta korostaa, että joukkoliikennesuunnittelussa tulee 
suosia raideyhteyksiä aina kun se on mahdollista. 
Raideyhteysvaihtoehdon Kalasatamaan suuntautuvine 
jatkoyhteyksineen tulee olla ensisijainen vaihtoehto. Linja-
autoliikenteeseen perustuvan joukkoliikennekatuvaihtoehdon 
jatkosuunnittelusta on syytä luopua.  

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotuksen 
hyväksymistä. Johtokunta toteaa mm., että tavoitteet siirtolapuutarha-
alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseksi ja 
joukkoliikennekadun sijoittamisesta alueen välittömään läheisyyteen 
ovat ristiriidassa keskenään. Vallilanlaakson valjastaminen 
bussiliikenteen käyttöön ei tue puistomaisen viherkokonaisuuden 
säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä.   

Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavamerkintää 
"Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys" on 
lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla ja selostukseen on lisätty 
jäljempänä mainitut suunnitelmaa selventävät asiakirjat:

Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
vuorovaikutusraportissa (liite 7).

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset

 Asemakaavamerkintää "Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen 
liikenteen yhteys" on lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla.

 Asemakaavamääräys "Alueelle on rakennettava umpinainen 
aita, jonka korkeus kadun tasausviivasta on 1,2 m. Merkintä 
osoittaa aidan likimääräisen sijainnin." on muutettu muotoon: 
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"Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen 
likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen 
korkeuden kadun pinnasta metreinä."

 Hämeentien suuntainen yleinen pysäköintialue on muutettu 
katualueeksi.

 Nylanderinpuistoon on merkitty kasvitieteellistä puutarhaa 
palveleva huoltoajoyhteys.

 Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.  

Selostuksen liitteiksi on lisätty seuraavat suunnitelmaa selventävät 
asiakirjat:

 Katuliikenteen melukartat
 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset 

joukkoliikenteeseen
 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelma
 Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan maisemalliset vaikutukset
 Ylikulkusillan viitesuunnitelma. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.5.2011 yksimielisesti tehdä 
päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: 
"Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että katusuunnitelmaa 
tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota maisemointiin ja laadukkaiden 
materiaalien käyttöön. Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota linjoilla 
käytettävän kaluston laatuun."

As. Oy Isonniitynlaakson ja sen talotoimikunnan ym. kirje sekä yhdistysten kirjeet

As. Oy Isonniitynlaakso ja sen talotoimikunta sekä neljä muuta alueen 
taloyhtiötä ovat lähettäneet kaupunginhallitukselle kirjeen. Yhtiöt 
vaativat mm., että asemakaava hylätään Vallilanlaakson 
joukkoliikennekadun osalta ja palautetaan uudelleen valmisteltavaksi 
yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti 
kaupunkipuistona ja viherväylänä. Kaavaehdotus tulisi hyväksyä 
Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan osalta ja käynnistää toimet  pysäkeiltä 
Kumpulan kampukselle johtavan sääsuojatien yhteyden pikaiseksi 
rakentamiseksi. Liikennelaitos tulisi ohjeistaa aloittamaan raitiolinja 
Arabiasta Pasilaan katuverkkoa pitkin sekä ohjeistaa 
kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto osallistumaan 
yhteistyöhön, jossa kehitetään Vanhankaupunginlahden ja Pikku 
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Huopalahden yhdistävä pyöräilyväylä, "viherbaana" osittain hyödyntäen 
Vallilanlaaksossa kulkevaa ratakuilua.  

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa asemakaavaehdotusta 
Vallilanlaakson joukkoliikennekadun osalta ja vaatii sen palauttamista 
uudelleen valmisteltavaksi niin, että alue säilytetään yleiskaavan ja 
maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kaupunkipuistona ja 
viheralueena. Samassa kirjeessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
yhtyy As. Oy Isonniitynlaakson ym. kirjeeseen, kuten myös Kanta-
Helsingin omakotiyhdistys ry ja Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry.    

Kirjeet ovat esityslistan tämän asian liitteenä 6. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirastosta saadun 
tiedon mukaan asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma eivät 
sinänsä ole esteenä "viherbaanan" suunnittelulle ja toteutukselle. 
Vallilanlaakson jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä voidaan kehittää 
joukkoliikennekadusta huolimatta.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että kaupunkisuunnittelulautakunta 
on laatinut myös esityksen Vallilanlaakson joukkoliikennekadun 
liikennesuunnitelmasta (kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustus nro 5991-1 / 5.5.2011), joka 
saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn joukkoliikennekadun 
asemakaavaehdotuksen saatua lainvoiman.  

Kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2011 käsittely

Asiaa käsiteltäessä tehtiin seuraavat kaksi palautusesitystä ja yksi 
hylkäysesitys, joita ei hyväksytty.

Valtuutettu Jessica Karhu oli valtuutettu Silvia Modigin kannattamana 
ehdottanut, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan 
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja 
kulttuuriarvoja kunnioittaen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuomo Valokaisen 
kannattamana ehdottanut, että valtuusto palauttaa asemakaavan 
uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin 
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan 
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä 
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Valtuutettu Kati Peltola oli valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat 
viisi toivomuspontta:

1

Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellytti, että 
tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan 
kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan 
istutettavalla sopivalla puurivistöllä. (Riitta Snäll)

2

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto 
edellytti, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu 
voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan 
joukkoliikenneväylänä. (Maija Anttila)

3

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto 
edellytti, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin rajoittaa 
sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa hiljaisempia 
busseja, esimerkiksi hybridibusseja. (Jessica Karhu)

4

Valtuusto kiirehti kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden 
toteuttamista. (Heli Puura)

5

Valtuusto edellytti selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta 
johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin 
kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla. (Heli Puura) 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavakartta nro 11978
2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty 

10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012
3 Havainnekuvia
4 Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine
5 Kuntalaisen mielipide
6 Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet
7 Vuorovaikutusraportti 5.5.2011
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8 Päätöshistoria
9 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen
10 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELY-

keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson 
asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978

11 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n 
suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva kaava-alueesta
2 Leikkauskuva Vallilanlaaksosta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Helsingin hallinto-oikeus Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Kirjeiden lähettäjät Esitysteksti
Valitusten tekijät Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
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Kaupunginmuseon johtokunta
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 652

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) 
katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. 
kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. 
kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. 
kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 
5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Käsittely

28.05.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Elina Moisio: Kaava hylätään

Kannattajat: Outi Ojala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaava hylätään

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, 
Risto Kolanen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen

Ei-äänet: 6
Annika Andersson, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Vesa 
Peipinen, Ville Ylikahri
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

21.05.2012 Pöydälle

14.05.2012 Pöydälle

07.12.2011 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

28.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 § 257

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) katu-, puisto- ja 
suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. kaupunginosan (Hermanni) 
katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) puisto-, 
yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. kaupunginosan (Toukola) 
puistoalueen ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puisto- ja katualueiden 
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 5.5.2011 muutetun 
piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat viisi 
toivomuspontta:

1. Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan 
kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun 
reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä. (Riitta Snäll)

2. Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto 
edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein 
katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan 
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joukkoliikenneväylänä. (Maija Anttila)

3. Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto 
edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin 
rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa 
hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja. (Jessica Karhu)

4. Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen 
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista. (Heli Puura)

5. Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson 
kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa 
pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun 
alla. (Heli Puura)

Käsittely

14.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty 
seuraavat palautusehdotukset:

Valtuutettu Jessica Karhu oli valtuutettu Silvia Modigin kannattamana 
ehdottanut, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan 
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja 
kulttuuriarvoja kunnioittaen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuomo Valokaisen 
kannattamana ehdottanut, että valtuusto palauttaa asemakaavan 
uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin 
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan 
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä 
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.
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Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka valtuusto 
hyväksyi: Ensin asetetaan vastakkain valtuutettu Jessica Karhun ja 
valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotukset. Tämän jälkeen 
äänestetään edellisessä äänestyksessä voittaneen 
palautusehdotuksen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jessica 
Karhun ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö 
Hakasen ehdotus hyväksytty tässä äänestyksessä.

30. Äänestys

JAA-ehdotus: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että 
joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan 
ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja 
kulttuuriarvoja kunnioittaen.

EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen 
valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin 
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan 
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä 
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-
Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Sanna 
Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari 
Näre, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Hanna-
Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville 
Ylikahri 

Ei-äänet: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry 
Bogomoloff, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, 
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, 
Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Antti Vuorela 
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Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho 

Poissa: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi 

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys 
kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; 
jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

31. Äänestys 

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen 
valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin 
katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan 
kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä 
lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Jaa-äänet: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry 
Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli 
Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi 
Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli 
Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, 
Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, 
Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Antti Vuorela 

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-
Enckell, Tuija Brax, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna 
Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, 
Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri 

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho 
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Poissa: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kati Peltola 
valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kuusi toivomuspontta:

Riitta Snäll

Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan 
kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan 
istutettavalla sopivalla puurivistöllä.

Kannattaja: Seija Muurinen

Outi Alanko-Kahiluoto

Tämän ponnen hyväksyessään Helsingin kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän automaattisten ajonestopollareiden 
asentamisen ja käyttöönoton joukkoliikennekadun molemmissa päissä.

Kannattaja: Jessica Karhu

Maija Anttila

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto 
edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu 
voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan 
joukkoliikenneväylänä.

Kannattaja: Tarja Kantola

Jessica Karhu

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto 
edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin 
rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa 
hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja.

Kannattaja: Mari Holopainen

Heli Puura 1

Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden 
toteuttamista. 
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Kannattaja: Tarja Kantola

Heli Puura 2

Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta 
johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin 
kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla.

Kannattaja: Tarja Kantola

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Kati Peltolan 
hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. 
Mikäli valtuutettu Kati Peltolan ehdotus hyväksytään, raukeavat 
ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus 
hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien 
hyväksymisestä siten, että valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ja 
valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnet laitetaan ensin vastakkain ja 
sen jälkeen äänestetään voittaneen toivomusponnen hyväksymisestä. 
Muiden toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta 
erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen 
ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Kati Peltolan 
hylkäysehdotus hyväksytty.

32. Äänestys

JAA-ehdotus: Khs

EI-ehdotus: Ehdotan esityksen hylkäämistä

Jaa-äänet: 46
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, 
Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel 
Hiltunen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele 
Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-
Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna 
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta 
Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja 
Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Antti Vuorela
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Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö 
Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura 
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä neljäs äänestysesitys 
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Riitta Snällin ehdottaman 
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

33. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää 
siirtolapuutarhaan kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi 
kadun reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, 
Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, 
Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja Kantola, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Terhi 
Mäki, Silvia Modig, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara 
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna 
Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa 
Siimes, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo 
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Antti Vuorela

Ei-äänet: 2
Kimmo Helistö, Nils Torvalds



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 132 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Tyhjät: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö 
Hakanen, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Elina Moisio, Outi 
Ojala, Jan D Oker-Blom, Kati Peltola, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Olli Sademies, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Poissa: 2
Zahra Abdulla, Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä viides äänestysesitys 
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon 
ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, jos ei voittaa on Maija 
Anttilan toivomusponsi hyväksytty tässä äänestyksessä.

34. Äänestys

JAA-ehdotus: Tämän ponnen hyväksyessään Helsingin 
kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän automaattisten 
ajonestopollareiden asentamisen ja käyttöönoton joukkoliikennekadun 
molemmissa päissä.

EI-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, 
valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin 
estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan 
joukkoliikenneväylänä.

Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Sture 
Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nils Torvalds, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 44
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, 
Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja 
Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-
aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu 
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Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, 
Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Antti Vuorela

Tyhjät: 5
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jan Vapaavuori, Markku 
Vuorinen

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kuudes 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija 
Anttilan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa 
äänestää ei.

35. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, 
valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin 
estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan 
joukkoliikenneväylänä.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma 
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika 
Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, 
Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele 
Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, 
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna 
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, 
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka 
Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Ei-ääni: 1
Nina Huru
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Tyhjät: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Jussi Halla-aho, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Jan D Oker-
Blom, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä seitsemäs 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jessica 
Karhun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa 
äänestää ei.

36. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, 
valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua 
voitaisiin rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa 
hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma 
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö 
Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, 
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma 
Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati 
Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, 
Olli Sademies, Hanna-Kaisa Siimes, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville 
Ylikahri

Tyhjät: 32
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, 
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, 
Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta 
Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja 
Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Poissa: 3
Mika Ebeling, Reiska Laine, Jan D Oker-Blom
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kahdeksas 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Heli 
Puuran ehdottaman toivomusponnen nro 1, äänestää jaa, ken sitä 
vastustaa äänestää ei.

37. Äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen 
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista. 

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija 
Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, 
Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-
Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, 
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Tyhjät: 13
Harry Bogomoloff, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Nina 
Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Olli Sademies, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, 
Markku Vuorinen

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä yhdeksäs 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Heli 
Puuran ehdottaman toivomusponnen nro 2, äänestää jaa, ken sitä 
vastustaa äänestää ei.

38. Äänestys
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko 
Vallilanlaakson kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki 
sijoittaa pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun 
alla.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry 
Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, 
Rakel Hiltunen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Emma Kari, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, 
Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, 
Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, 
Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-
Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Tyhjät: 13
Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, 
Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Olli Sademies, Sari 
Sarkomaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori, Markku 
Vuorinen

Poissa: 5
Mika Ebeling, Minerva Krohn, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Terhi 
Peltokorpi

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 200
Lauttasaaren tonttien 31134/7 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 
12022)

HEL 2011-001344 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tonttien 
nro 7 ja 8 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 24.4.2012 muutetun 
piirustuksen nro 12022 mukaisena. 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekonaan, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa kaavan 
uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakennusoikeutta vähennetään nyt 
esitetystä.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta 
ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 24.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 24.4.2012, päivitetty Kslk:n 24.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 24.4.2012
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 24.4.2012
5 Päätöshistoria ennen 24.4.2012
6 Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tonttien nro 7 ja 8 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
9.12.2010 päivätyn ja 24.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12022 
mukaisena. 

Tiivistelmä

Tonttien osoitteet ovat Nahkahousuntie 1 ja 3. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimisto- ja liiketontin muuttamisen 
asuinkerrostalojen tontiksi (AK), jolle saadaan rakentaa kaksi 6−8-
kerroksista asuinrakennusta. Nykyiset rakennukset puretaan. Tontin 
rakennusoikeus on 5 600 k-m² ja tonttitehokkuusluku e = 1.7. Tontin 
asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % tulee 
toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 
huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa. 
Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla 
muurattua punatiiltä ja kolmikerrosrappausta. Autopaikat tulee sijoittaa 
maanalaisiin tiloihin tontilla.

Esittelijä

Lähtökohdat

Päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen 
keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan korttelin 
31134 toimitilatontit saadaan muuttaa asuinkäyttöön. 

Kaavoitustilanne 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. 
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Tontti 7 on vuonna 1966 vahvistetussa asemakaavassa 
liikerakennusten korttelialuetta (AL), jolle saa rakentaa 
kolmikerroksisen rakennuksen. Tonttitehokkuus on e = 1.0 (1 659 k-
m²). Tontti 8 on kaupunginvaltuuston vuonna 1993 hyväksymässä 
asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), jolle 
saa rakentaa enintään 16 metriä korkean rakennuksen. Tontin 
rakennusoikeus on 3 272 k-m² (e = 2.0).  

Maanomistus

Tontit ovat yksityisomistuksessa. 

Alueen yleiskuvaus

Tontilla 7 on vuonna 1970 valmistunut 3-kerroksinen liike- ja 
toimistorakennus ja tontilla 8 vuonna 1975 valmistunut 5-kerroksinen 
toimistorakennus, jossa on myös liikuntatiloja. 

Tontit sijaitsevat Vattuniemen työpaikka- ja asuntoalueella, jolla 
palvelut keskittyvät lähellä sijaitsevan Heikkilänaukion alueelle. Kortteli 
31134 on pääosin asuinkäytössä. Vattuniemenkadun itäpuoli on 
yritysaluetta. Nahkahousuntien eteläpuolella on asuntokortteli. 

Suojelukohteet

Kaava-alueella ei ole kaupunginmuseon suojeltavaksi esittämiä 
rakennuksia. Kaupunkisuunnitteluviraston Vattuniemen 
toimitilarakennusten selvityksessä nykyiset rakennukset on arvioitu 
arkkitehtuuriltaan tavanomaisiksi ja historialliselta arvoltaan vähäisiksi. 
Kaupunkikuvassa ne ovat näkyvä ja positiivinen elementti.

Ympäristöhäiriöt

Katuliikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Alueella toimivien yritysten 
käyttöhistoriasta ja maaperän pilaantuneisuudesta ja 
kunnostustarpeesta on tehty ympäristötekninen perusselvitys. 
Kohteessa on todettu olevan pilaantunutta maata. 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka 
täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa ja sopii naapuritonttien 
31134/2 ja 9 vireillä oleviin muutossuunnitelmiin. Tavoitteena on myös 
tehdä mahdolliseksi pienten lähipalveluiden sijoittuminen.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
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Tonteista 7 ja 8 on muodostettu viitesuunnitelman mukaisesti 
asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontti 19. Kaksi 6−8-kerroksista 
asuinrakennusta sijoitetaan kadun varrelle niin, että rakennusten välistä 
avautuu näkymiä. Tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta 
vähintään 50 % tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi 
makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee 
olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokra-
asuntotuotantoa. Tontille tulee sijoittaa vähintään 100 m² myymälä- tai 
muuta asiakaspalvelutilaa. Tontille saadaan myös sijoittaa lasten 
päiväkotitiloja. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee 
käyttää paikalla muurattua punatiiltä ja peittävää rappausta. 

Uuden tontin pinta-ala on 3 318 m² ja rakennusoikeus on 5 600 k-m² (e 
= 1.7). Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään yksi autopaikka 100 
asuinkerrosneliötä kohden. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa tontille 
maanalaisiin tiloihin. 

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa tarvittavat yhdyskuntatekniset verkostot.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Maaperän pilaantumista tulee edelleen selvittää rakennusten 
purkamisen aikana, ennen rakennusluvan myöntämistä ja pilaantunut 
maaperä puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Ympäristöhäiriöt

Kadun puoleisten asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyyden liikenteen melua vastaan tulee olla 
vähintään 34 dB(LAeq).  

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja 
kaupunkikuvaan

Asemakaavan muutos liike- ja toimistotonteista asuntotontiksi 
täydentää korttelia 31134, joka tekeillä olevilla kaavamuutoksilla on 
muuttumassa kokonaan asuinkortteliksi. Rakentaminen lisää 
Lauttasaaren asuntotarjontaa hyvien palvelujen, liikenneyhteyksien ja 
puistojen tuntumassa. Naapuritalojen asuntojen näkymät muuttuvat ja 
näkymiä joiltain osin supistuu. Naapurin puolelle tonttia sijoittuva piha-
alue laajenee nykyisestä. Nykyisissä rakennuksissa toimivia liikunta- ja 
liikepalveluja poistuu. Asemakaavan muutoksessa tontille on määrätty 
tilanvaraus palveluille. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Kaavoitustyö on tullut vireille tonttien omistajan, NCC Rakennus Oy:n 
hakemuksen johdosta (saapunut 28.2.2007). Tontin 31134/7 edellinen 
omistaja Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12 c/o Oy Kreuto Ab on 
hakenut asemakaavan muutosta 22.1.2004 tontin muuttamiseksi 
asuinkäyttöön. Asemakaavan muutos on valmisteltu 
kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 1996 hyväksymien 
periaatteiden pohjalta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 14.10.2010).  

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksessa olevan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Lauttasaaren kirjastossa 
28.10.–19.11.2010 sekä viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä 
rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon 
kanssa. 

Ympäristökeskus on ilmoittanut, että maaperän 
pilaantuneisuustutkimukset tonteilla ovat tarpeen ja että tarkempi 
käyttöhistoria tulee selvittää. Asuinrakennusten suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon naapuritontilla 31134/9 säilyvän rakennuksen 
ilmanvaihtolaitteiden mahdollinen melu.

Ympäristökeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon 
kaavaehdotusta valmisteltaessa. 

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosastolle saapui kaksi mielipidekirjettä asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Lisäksi suullisia mielipiteitä esitettiin puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat teollisuustonttien muuttamiseen asumiseen, 
vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon 75 m² keskipinta-alavaatimuksen 
mukaisesti ja liian korkeaan ja tiiviiseen rakentamistapaan, 
autopaikkavaatimuksen ja palvelujen riittämättömyyteen ja 
kokonaissuunnitelman puuttumiseen.  

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että keskipinta-
alavaatimus on kaavamääräyksessä. Rakentamisen tehokkuus 
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noudattaa tasapuolisesti alueen kaavamuutoksissa käytettyä 
tehokkuutta. 

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten 
kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
4.2.–7.3.2011. Ehdotuksesta on tehty kaksi muistutusta. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos 
ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä, kiinteistölautakunta, rakennusvirasto ja ympäristökeskus.

Muistutukset

Lauttasaari-Seura ry (Mu1) esittää, että rakennusoikeutta on liikaa, 
vaatimus asuntojen keskipinta-alasta on kohtuuton, autopaikkojen 
vähimmäisvaatimus on liian pieni ja määräys sijoittaa vähintään 100 m² 
myymälä- ja muita asiakaspalvelutiloja on liian alhainen. Lasten 
päiväkotitiloja tulee sijoittaa tontille. Työpaikkojen jatkuva väheneminen 
uustuotannon tieltä on huolestuttavaa. 

Toisessa muistutuksessa (Mu 2) esitetään kaavamuutoksen 
palauttamista oikeusperustein (maankäyttö- ja rakennuslain 1 §, 5 § ja 
54 §), koska asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön 
laadun sellaista heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan 
tarkoitus huomioon ottaen. Tonttitehokkuus on liian suuri, kerrosluvut 
liian korkeat ja pihanpuoleisen asuinrakennuksen etäisyys 
naapuritontin talosta liian pieni. Viitesuunnitelman asuinkerrostalot 
ulottuisivat toistakymmentä metriä korkeammalle kuin naapuritontin 
31134/6 asuinrakennukset, joiden kerrosluvut on esitetty virheellisesti. 
Uusien rakennusten varjostusvaikutukset ovat naapurirakennusten 
kannalta sietämättömät. Purettaviksi esitetyillä rakennuksilla on 
toiminnallisia arvoja, mm. kaupungin ensimmäisiin kuulunut squash-
halli. Kaavamuutoksen tiedoissa on puutteita ja asiavirheitä. Tiedot 
ovat yksipuolisia ja tarkoitushakuisia. Asemakaavan muutos tulee 
palauttaa uuteen valmisteluun alentamalla tehokkuutta ja kerroslukua 
pääsääntöisesti pohjoispuolisten naapurirakennusten korkeudelle ja 
käyttämällä rakennuksissa vaaleaa julkisivumateriaalia. 

Vastine

Asemakaavaehdotusta on muistutuksen johdosta muutettu niin, että 
suunniteltujen rakennusten korkeutta on madallettu ja naapuripihalle 
avautuvaa piha-aluetta on laajennettu. Asemakaavaan on lisätty 
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määräys käyttää pihan puolen julkisivuissa vaaleita 
rakennusmateriaaleja. 

Vattuniemen palvelut keskittyvät Heikkilänaukion alueelle, jossa niille 
on parhaat edellytykset kehittyä. Päivähoitoyksiköiden tavoitekoko 
asettaa tilavaatimuksia, joita ei tässä kohteessa voida toteuttaa. 

Muutetusta asemakaavaehdotuksesta on tehty varjotarkastelu. Sen 
mukaan muistuttajan pihan valoisa osa supistuu syyspäiväntasauksen 
ajankohtana klo 9 ja klo 12, mutta kasvaa klo 15. Muutokseen 
vaikuttaa, paitsi suunniteltujen rakennusten muuttunut korkeus, myös 
niiden sijainti nykyisiä, purettavia rakennuksia kauempana naapurin 
tontista.

Asuntojen kokojakaumaa koskeva määräys on muutettu keskipinta-
alatyöryhmän esityksen mukaiseksi niin, että tontin asemakaavan 
mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa sellaisina 
asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näiden 
asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. 
Määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa. Asemakaavaehdotuksen 
pohjaksi laaditun viitesuunnitelman asuntojen kokojakauma on 
määräyksen mukainen. 

Tonttien käyttötarkoituksen muuttamisesta asumiseen on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan vuonna 2006 tekemä periaatepäätös. 

Lausunnot

Ympäristökeskuksella, Helsingin Energia -liikelaitoksella ja Helen 
Sähköverkko Oy:llä sekä kiinteistölautakunnalla ei ole 
muutosehdotukseen huomautettavaa. Kiinteistölautakunnan mukaan 
kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin tontinomistajan 
kanssa on käyty maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut ja tehty 
sopimus. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että 
alueella on rakennetut vesijohdot ja viemärit. 

Rakennusviraston mielestä tontilla olevaa pilaantunutta maata tulee 
puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä. Ajoluiska tulee sijoittaa 
rakennuksen kadunpuoleiseen osaan ja sen sijoittamisessa täytyy 
ottaa huomioon Vattuniemenkadulla sijaitseva bussipysäkki. 

Vastine

Asemakaavassa on maaperän puhdistamista koskeva määräys. 
Ajoluiskan sijainnilla ei kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosastolla tehdyn tarkastelun perusteella ole 
vaikutusta bussipysäkin liikenteeseen.
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Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista ja 
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutusten johdosta tehdyt muutokset

 Tonteille suunniteltujen rakennusten korkeutta on madallettu 
pihan puolella kahdeksasta kerroksesta osittain seitsemään, 
osittain kuuteen kerrokseen.

 Naapuripihalle avautuvaa piha-aluetta on laajennettu.

 Karttaan on lisätty määräys käyttää pihan puolen julkisivuissa 
vaaleita rakennusmateriaaleja. 

Muut muutokset

 Asuntojen kokojakaumaa koskeva määräys on muutettu 
keskipinta-alatyöryhmän esityksen mukaisesti muotoon: "Tontin 
asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % 
tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla 
vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske vuokra-
asuntotuotantoa."

 Asemakaavaselostukseen on liitetty varjotarkastelu. 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se hyväksyi 28.3.2011 Kiinteistö 
Oy Vattuniemenkatu 12:n ja Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 3:n kanssa 
4.3.2011 ehdollisesti allekirjoitetun maankäyttösopimuksen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 24.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 24.4.2012, päivitetty Kslk:n 24.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi
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3 Havainnekuva 24.4.2012
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 24.4.2012
5 Päätöshistoria ennen 24.4.2012

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Rakennusvirasto
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 647

HEL 2011-001344 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tonttien nro 7 ja 8 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
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9.12.2010 päivätyn ja 24.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12022 
mukaisena. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 160

HEL 2011-001344 T 10 03 03

Ksv 0790_3, Nahkahousuntie 1-3, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 9.12.2010 päivätyn ja 
24.4.2012 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 
tontteja 7 ja 8 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät 
tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 Tonteille suunniteltujen rakennusten korkeus on madallettu 
pihan puolella kahdeksasta kerroksesta osittain seitsemään, 
osittain kuuteen kerrokseen.

 Naapuripihalle avautuvaa piha-aluetta on laajennettu.

 On lisätty määräys käyttää pihan puolen julkisivuissa vaaleita 
rakennusmateriaaleja. 

Muut muutokset

 Asuntojen kokojakaumaa koskeva määräys on muutettu 
keskipinta-alatyöryhmän esityksen mukaisesti muotoon: "Tontin 
asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % 
tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi 
makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan 
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tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske 
vuokratuotantoa."

 Asemakaavaselostukseen on liitetty varjotarkastelu.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

- laskutus, hallintokeskus **********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 148 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/12
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

§ 201
Lauttasaaren tontin 31134/13 asemakaavan muuttaminen (nro 
11933)

HEL 2011-001346 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin 
nro 13 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 19.11.2009 päivätyn ja 29.11.2011 muutetun 
piirustuksen nro 11933 mukaisena.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 kartta, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 selostus, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Osa päätöshistoriaa
5 Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 13 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
19.11.2009 päivätyn ja 29.11.2011 muutetun piirustuksen nro 11933 
mukaisena.

Tiivistelmä

Tontin osoite on Vattuniemenkuja 6.

Asemakaavan muutoksella tontti on muutettu asuinkerrostalojen 
tontiksi (AK), jolle saa rakentaa viisi - seitsenkerroksiset 
asuinrakennukset Vattuniemenkujan varrelle ja yksikerroksisen 
maanalaisen pysäköintihallin sisäänkäyntirakennuksen. Tontin 
rakennusoikeus on 5 700 k-m² (tonttitehokkuusluku e = 1.54), joka on 3 
700 k-m² enemmän kuin voimassa olevassa asemakaavassa.  

Esittelijä

Lähtökohdat

Yleiskaava ja asemakaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa tontti kuuluu kerrostalovaltaiseen 
alueeseen (asuminen/toimitila), jota kehitetään asumisen, kaupan, 
julkisten palvelujen ja virkistyksen sekä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen 
yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. 

Tontti on 30.11.1994 vahvistetussa asemakaavassa asumista 
palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta (AH), jolle saa sijoittaa 
myös 2 000 k-m² myymälätiloja. Tonttitehokkuusluku on e = 0.45. 

Vattuniemen teollisuustonttien maankäytön periaatteet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen 
keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan korttelin 
nro 31134 toimitilatontit saadaan muuttaa asuinkäyttöön. 

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa. 

Nykytilanne

Tontilla on kahdessa kerroksessa naapuritonttien rasiteautopaikkoja 
sekä yksikerroksinen liikerakennus, jonka kerrosala on 1 673 m². 

Tontti sijaitsee toiminnoiltaan monipuolisella Vattuniemen työpaikka- ja 
asuntoalueella, jolla palvelut keskittyvät Heikkilänaukion alueelle. 
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Korttelissa on viisi- ja yhdeksänkerroksisia asuinrakennuksia ja myös 
toimitilarakennuksia, jotka kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän 
periaatepäätöksen mukaan saadaan muuttaa asuinkäyttöön. 
Vastapäätä tonttia Vattuniemenkujalla on Villakehräämönä tunnettu 
teollisuustalo, jonka pohjakerroksessa toimii mm. suuri 
päivittäistavaramyymälä ja Itellan yritysposti. 

Suojelukohteet

Kaupunginmuseo esitti 20.8.1999 eräitä Vattuniemen kohteita 
suojeltavaksi ja että alueen 1960- ja 1970-luvun rakennuskantaa tulisi 
myös pyrkiä säilyttämään ja ottaa purkamisen sijasta suunnittelun 
lähtökohdaksi vanhan rakennuksen hyödyntäminen. Kaava-alueella ei 
ole kaupunginmuseon suojeltavaksi esittämiä rakennuksia. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa tekeillä olevassa Vattuniemen 
toimitilarakennusten inventointi- ja arvottamistyössä tontilla sijaitsevaa 
liikerakennusta ei esitetä suojeltavaksi. 

Ympäristöhäiriöt

Katuliikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Kiinteistön käyttöhistorian ja 
maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen alustava selvitys on 
tekeillä. 

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelia ja katukuvaa 
täydentävä asuntorakentaminen, joka sopii naapuritontin 31134/12 
vireillä olevaan asuinrakennussuunnitelmaan. Tavoitteena on myös 
tehdä mahdolliseksi pienten lähipalveluiden sijoittuminen tontille.  

Asemakaavan muutos

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontti on muutettu asuinkerrostalojen tontiksi, jolle saadaan rakentaa 
viisi - seitsemänkerroksiset asuinrakennukset Vattuniemenkujan 
varrelle  ja yksikerroksisen pysäköintihallin sisäänkäyntirakennuksen. 
Tontin omat autopaikat sekä naapuritonttien 31134/11, 14 ja 15 
asemakaavassa tälle tontille määrätyt autopaikat saadaan rakentaa 
kolmeen kellaritasoon. 

Tontilla sijaitseva matala liikerakennus puretaan. Tontin 
rakennusoikeus on 5 700 k-m² (e = 1.54). 

Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä. 
Määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa. Rakennusten pääasiallisena 
julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua punatiiltä, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 151 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/12
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

vaaleaa rappausta ja myös puuta. Autopaikat tulee sijoittaa 
maanalaisiin tiloihin tontilla.  

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Maaperän pilaantumista tulee edelleen selvittää rakennuksen 
purkamisen aikana, ennen rakennusluvan myöntämistä, ja pilaantunut 
maaperä puhdistaa ennen rakentamiseen ryhtymistä. 

Ympäristöhäiriöt

Kadun puoleisten asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyyden liikenteen melua vastaan tulee olla 
vähintään 34 dB(A). 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

Muutos asuntotontiksi täydentää korttelia 31134, joka tekeillä olevilla 
kaavanmuutoksilla on muuttumassa kokonaan asuinkortteliksi. 
Rakentaminen lisää Lauttasaaren asuntotarjontaa hyvien palvelujen, 
liikenneyhteyksien ja puistojen tuntumassa. Naapuritalojen asuntojen 
näkymät muuttuvat. Nykyiset pysäköintipaikat tontilla sijoitetaan 
maanalaisiin tiloihin tontilla. 

Suunnittelun vaiheet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta on ilmoitettu 
osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, 
jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 
15.5.2009). 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä kaupunkisuunnitteluvirastossa, 
Lauttasaaren kirjastossa 25.5.–4.6.2009 ja viraston internetsivuilla. 

Viranomaisyhteistyö

Ympäristökeskuksella ja kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta.  

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosastolle saapui viisi mielipidekirjettä, jotka koskivat 
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi esitettiin suullisia mielipiteitä 
puhelimitse.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 152 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/12
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta saadut 
mielipiteet kohdistuivat naapuritonttien rasiteautopaikkojen ja 
pelastustien säilymiseen, rakentamistapaan ja korttelin ilmeen 
muuttumiseen, yhtenäisen suunnittelun tarpeeseen tontteja 
kaavoitettaessa, Lauttasaaren puistojen kestokykyyn asukasluvun 
kasvaessa ja bussilinjojen säilymiseen metron tulon jälkeen. 

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
rasiteautopaikat on merkitty asemakaavaan ja pelastustien säilyminen 
on turvattu. Tontin viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä 
naapuritontin 31134/12 kaavasuunnittelun kanssa. 

Mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
päätöshistoriassa (kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys 19.11.2009 
kaupunginhallitukselle). 

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.12.2009 - 1.2.2010. 
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Vesi, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristökeskus, pelastuslautakunta ja kaupunginmuseo.

Lausunnot

Helsingin Energia -liikelaitoksella, Helen Sähköverkko Oy:llä, yleisten 
töiden lautakunnalla ja ympäristökeskuksella ei ole 
muutosehdotukseen huomautettavaa. 

Helsingin Vesi toteaa, että kiinteistöjen 31134/13 ja 14 tulee sopia 
vesijohtojärjestelyistä keskenään. Helsingin Vesi puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä em. huomautuksin. 

Kaupunginmuseo ei arvota tontilla sijaitsevaa rakennusta arvokkaaksi 
eikä vastusta sen purkamista. Kaupunginmuseo huomauttaa, että jo 
vuosia tekeillä ollut Vattuniemen inventointi- ja arvottamistyö tulisi 
saattaa loppuun. 

Pelastuslautakunnan mielestä yhteisten maanalaisten tilojen 
paloturvallisuus tulee suunnitella kokonaisuutena ja vaiheittaisessa 
rakentamisessa tulee säilyttää käyttöön otettujen tilojen 
pelastusturvallisuustaso. Puun käytössä rakennuksessa on otettava 
huomioon sitä koskevat määräykset. Pelastustien tulee olla käytössä 
myös purku- ja rakennustöiden aikana tai on huolehdittava korvaavista 
järjestelyistä.  

Vastine kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausuntoihin
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Vattuniemen inventointi- ja arvottamistyö on valmistunut. 
Pelastuslaitoksen vaatimukset otetaan normaalimenettelyn mukaan 
huomioon rakennuslupavaiheessa. 

Asianosaisten kuuleminen 

Jatkosuunnittelun johdosta on tontin rakennusoikeutta vähennetty 600 
k-m² ja rakennusaloja ja autopaikkamääräystä vähäisessä määrin 
tarkistettu sekä asemakaavamääräyksiin lisätty polkupyöräpaikkojen 
mitoitusvaatimus. 

Hakija on kuullut esittämistään muutoksista naapuria.  

Asunto Oy Vattuniemenkatu 18 on kirjeessään 16.6.2011 ilmoittanut 
hyväksyvänsä tarkistetussa viitesuunnitelmassa esitetyt muutokset. 

Hakijan kirje

Valion eläkekassa esittää (28.11.2011), että kaavaan merkitty määräys 
asuntojen keskipinta-alasta tulisi poistaa. Hakija vetoaa aiempaan 
kaavapäätökseen naapuritontilla 31134/12, jossa määräys poistettiin 
kaupunginhallituksen esityksestä äänestyksen jälkeen 14.9.2009. 
Hakijan mielestä samassa korttelissa ja näin kiinteästi toisiinsa 
sidoksissa olevilla tonteilla asia tulisi ratkaista yhdenmukaisella ja -
vertaisella tavalla. 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehty muutos

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu siten, että tontin 
rakennusoikeutta on tarkistetun viitesuunnitelman mukaan vaiheittain 
toteuttamisen mahdollistamiseksi vähennetty 600 k-m2 ja 
rakennusaloja ja autopaikkamääräystä on vähäisessä määrin 
tarkistettu. Asemakaavamääräyksiin on lisätty polkupyöräpaikkojen 
mitoitusvaatimus.

Tehdyt muutokset eivät olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa 
uudelleen nähtäville. 

Lautakuntakäsittelyn 29.11.2011 jälkeen tehdyt muutokset 

Lautakuntakäsittelyn 29.11.2011 jälkeen on ilmennyt tarve korjata yhtä 
kaavakarttaan merkittyä kerroslukua ja korkeusasemaa.

Tontille suunnitellun ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuksen 
pihanpuoleisen rakennusosan kerrosluku on muutettu viidestä kuuteen 
kerrokseen ja korkeusasema luvusta +26.50 luvuksi +29.50, mikä on 
31.12.2009 - 1.2.2010 julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla olleen 
asemakaavan muutosehdotuksen viitesuunnitelman ja 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle 29.11.2011 esitetyn 
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viitesuunnitelman mukainen. Asianosaisia on kuultu ja heiltä on saatu 
suostumukset. 

Asemakaavan muutoksen selostusta on tarkistettu vastaamaan tehtyjä 
muutoksia.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty muutama teknisluonteinen tarkistus. 

Nämäkään muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että asemakaavan vaatimus muiden 
kuin vuokra-asuntojen 75 m2:n keskipinta-alasta on ollut kaupungin 
maankäyttö- ja asunto-ohjelman perusteltu tavoite perheille soveltuvien 
asuntojen lisäämiseksi pääosin pieniä asuntoja sisältäviin 
kaupunginosiin. Kyseisessä kohteessa määräyksen säilyttäminen on 
perusteltua alueen asuntotarjonnan monipuolisuuden vuoksi. Lopuksi 
kaupunginhallitus toteaa, että se hyväksyi 19.3.2012 Valion 
Eläkekassan kanssa 13.3.2012 ehdollisesti allekirjoitetun 
maankäyttösopimuksen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 kartta, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 selostus, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseo
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 648

HEL 2011-001346 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 13 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
19.11.2009 päivätyn ja 29.11.2011 muutetun piirustuksen nro 11933 
mukaisena.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 386

HEL 2011-001346 T 10 03 03
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Ksv 0790_5, Vattuniemenkuja 6, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 19.11.2009 päivätyn ja 
29.11.2011 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 
tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

 tontin rakennusoikeutta on tarkistetun viitesuunnitelman mukaan 
vaiheittain toteuttamisen mahdollistamiseksi vähennetty 600 k-
m2 ja rakennusaloja ja autopaikkamääräystä on vähäisessä 
määrin tarkistettu. Asemakaavamääräyksiin on lisätty 
polkupyöräpaikkojen mitoitusvaatimus. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta 
Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  **********

- laskutus, Halke **********

- laskutus, Ksv **********

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-
alasta. 

Kannattajat: Stefan Johansson

1. Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta. 

Jaa-äänet: 5
Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, Osmo Soininvaara, Sampo 
Villanen

Ei-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-
Leino

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Bernitz Olga, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi
Makkonen Leena, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Tyynilä Satu, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 202
Sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
1.1.2013 lukien 

1 perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja 
terveysviraston sekä hyväksyä niille sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alainen 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtivat  kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat myös kunnan tehtäväksi 
säädetty raittiustyö, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan 
tehtävät sekä talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen.

Lautakunta ja virasto huolehtivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimen 
laitosten lääkehuollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen 
velvoitteena olevasta lääkehuollosta.

2 §

Lautakunta ja sen jaostot

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen 
varajäsenensä on ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudeksi ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen jaoston. Jokaisessa jaostossa on seitsemän 
jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan 
varsinaisen jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii 
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hänen lautakuntaan valittu varajäsenensä. Lisäksi valtuusto valitsee 
jaostoon kuusi lisäjäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
Valtuusto valitsee lisäjäsenistä varapuheenjohtajan jaostoon.

Kolmannen jaoston jäsenet ja lisäjäsenet on valittava ruotsinkielisestä 
kieliryhmästä.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee asiat, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

Jaoston kokouksissa asiat esittelee asianomaisen osaston päällikkö, 
ellei viraston päällikkö ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää muun 
viranhaltijan esiteltäväksi. 

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian 
esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata 
niiden toteutumista

3 päättää asiakas- ja potilasmaksuista ja hinnoista 
kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien 
ohjeiden mukaisesti sekä muista maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

4 päättää lautakunnan käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa 
avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa 
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rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat 
suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää hankinnoista

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta 
ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää vuokralle ottamisesta 

10 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta, ei 
kuitenkaan muiden osakkeiden kuin valtion 
perintönä saatujen asunto-osakkeiden 
luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle 
käyvän arvon

12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on 
virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan 
kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston 
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan 
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vapautuksen

14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
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myöntää vapautuksen
15 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, 

valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, 
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
lautakunnasta on määrätty

16 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja 
testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
vastaanottamisesta

17 päättää valtion perintönä saadun omaisuuden 
käytöstä sekä hyväksyä periaatteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää käytöstä

18 vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen 
määrä, päättää niiden tilapäisistä muutoksista, sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

19 päättää toimintayksiköiden aukioloajoista sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

5 §

Ensimmäisen jaoston tehtävät

Ensimmäisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää 
niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, 
toimeentulotukea koskevan päätöksen saattamista kunnan määräämän 
monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain 
mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Toisen jaoston tehtävät

Toisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän, muun kuin toimeentulotukea koskevan 
päätöksen saattamista kunnan määräämän monijäsenisen 
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista 
oikaisuvaatimusta

2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella
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3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

7 §

Kolmannen jaoston tehtävät

Kolmas jaosto käsittelee asioita, jotka ovat vireillä ruotsin kielellä.

Kolmannen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista kunnan 
määräämän monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun 
ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta

2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

8 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot

 Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Terveys- ja päihdepalvelut
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
 Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 Talous- ja tukipalvelut
 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on virastopäällikkö. 

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

9 §

Johtaminen
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Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

10 §

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. 

11 §

Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala

Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

12 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala

Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.    

13 §

Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston henkilöstö- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä sekä suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtävistä 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston tehtävänä on 
toimia terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen koordinoivana vastuutahona Helsingin kaupungissa sekä 
ruotsinkielisten palvelujen ja lähipalvelujen koordinoivana vastuutahona 
sosiaali- ja terveysvirastossa.

14 §

Talous- ja tukipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 
taloushallinto- ja tukipalvelujen järjestämisestä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

15 §
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Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston tietohallinto- ja viestintäpalvelujen 
järjestämisestä sekä sähköisten palvelujen ja palvelukanavien 
kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston 
tehtävänä on toimia palveluneuvonnan ja -ohjauksen koordinoivana 
vastuutahona virastossa. 

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle

1 hyväksyä toimintasäännöt
2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 

vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, sosiaali- ja 
terveystoimen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja 
-avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää 
näissä asioissa kaupungin puhevaltaa 

5 hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat
6 määrätä viranhaltija toimimaan terveyskeskuksen 

vastaavana lääkärinä samoin kuin terveydenhuollon 
toimintayksikön vastaavana lääkärinä

7 määrätä viranhaltija toimimaan Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana

8 määrätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevassa lainsäädännössä sekä avioliittolaissa 
tarkoitetut sovittelijat 

9 määrätä viranhaltija toimimaan lastensuojelulain 
tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana 
viranhaltijana

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

17 §
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Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on sen 
lisäksi mitä muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. 

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

21 §

Päätösvallan siirtäminen sosiaalihuollon yksilöhuollon asioissa

Sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
jaoston päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.
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Lastensuojelulain mukaista sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle 
kuuluvaa päätösvaltaa käyttää viraston päällikön määräämä 
viranhaltija.

Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä ja antamisesta 
päättää tahdonvastaista huoltoa lukuun ottamatta viraston päällikön 
määräämä viranhaltija.

22 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää 
kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos 
hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen 
määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan 
puhevaltaa yksityisiä sosiaalipalveluja, yksityistä terveydenhuoltoa, 
yksityisten apteekkien toimintaa sekä potilaiden hoitoa ja kohtelua, 
potilasvahinkoja, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa 
koskevissa lausunto- ja valvonta-asioissa samoin kuin sosiaalihuollon 
yksilöllistä toimeenpanoa sekä potilaiden kotikuntaa ja potilasmaksuja 
koskevissa asioissa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja 
toimituksissa. 

Lisäksi viraston päällikkö tai hänen määräämänsä perii ja nostaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden eläkkeitä, tuloja 
ja muita saamisia.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota 1.1.2013 lukien 
terveystoimen (8.10.2003) ja sosiaalitoimen (26.11.2008) vahvistetut 
johtosäännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.   

2 siirtää sosiaali- ja terveysvirastoon sosiaaliviraston, lasten 
päivähoidon vastuualuetta lukuun ottamatta, sekä terveyskeskuksen 
tehtävät ja henkilöstön (yhteensä noin 15 500) henkilöä.  
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3 perustaa sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran, jonka 
virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 10 101,30 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiouudistuksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
kirjattujen tavoitteiden: terveyserojen kaventaminen ja nuorten 
miesten syrjäytymisen ehkäisy, mukaista toimintaa 
suunniteltaessa selvitetään pikaisesti miesklinikan perustamisen 
tarve keskeisten kulkuyhteyksien varrella sijaitsevan 
terveysaseman yhteyteen. (Arja Karhuvaara)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus 
järjestää pitkäaikaista tukea ja huolenpitoa tarvitseville 
vanhuksille, vammaisille ja mielenterveys- tai 
päihdeongelmaisille tarpeeksi heille sopivia yhteisöllisiä 
avohoidon toimintamuotoja ja palveluasuntoja. (Eija Loukoila)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sote-uudistuksen 
jatkovalmisteluissa selvitetään edellytykset järjestää päihdetyö 
sekä perusterveydenhuollon päihdetyöhön että nykyisten A-
klinikoiden ja muiden päihdehuollon yksiköiden edustamaan 
erikoistason päihdetyöhön. (Riitta Skoglund)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että lasten ja nuorten palveluissa 
pyritään jatkamaan  joustavia ikärajoja ja lähetteettömiä matalan 
kynnyksen palveluja erityisesti nuorten päihdepalveluissa ja -
hoidossa. (Sirkku Ingervo)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi 
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty 
seuraavat palautusehdotukset:
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Valtuutettu Sirkku Ingervo oli valtuutettu Kimmo Helistön kannattamana 
ehdottanut, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,  että 
päihde- ja mielenterveyspalvelut siirretään perhe- ja sosiaalipalvelujen 
osastoon lastensuojelutarpeen ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi ja 
aikuissosiaalityön vaikuttavuuden turvaamiseksi.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Lilli Autin kannattamana 
ehdottanut, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että 
esityksessä tarkastellaan myös eri vaihtoehtoja, selvitetään tarkemmin 
esitysten vaikutukset palvelujen saatavuuteen ja tehdään tarvittavat 
johtopäätökset riittävien resurssien turvaamiseksi. Samalla kuullaan 
laajasti asukkaita ja henkilöstöä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka valtuusto 
hyväksyi: Ensin asetetaan vastakkain valtuutettu Sirkku Ingervon ja 
valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotukset. Tämän jälkeen 
äänestetään edellisessä äänestyksessä voittaneen 
palautusehdotuksen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sirkku 
Ingervon ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö 
Hakasen ehdotus hyväksytty tässä äänestyksessä.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että päihde- ja mielenterveyspalvelut siirretään 
perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon lastensuojelutarpeen 
ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi ja aikuissosiaalityön vaikuttavuuden 
turvaamiseksi.
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että 
esityksessä tarkastellaan myös eri vaihtoehtoja, selvitetään tarkemmin 
esitysten vaikutukset palvelujen saatavuuteen ja tehdään tarvittavat 
johtopäätökset riittävien resurssien turvaamiseksi. Samalla kuullaan 
laajasti asukkaita ja henkilöstöä

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maria 
Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica 
Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli 
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina 
Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, 
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Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 11
Lilli Autti, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Hannele 
Luukkainen, Jouko Malinen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja 
Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen

Tyhjä: 14
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Nina Huru, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jaana Pelkonen, Riitta Skoglund, Kaarin Taipale, Jan 
Vapaavuori, Thomas Wallgren

Poissa: 6
Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Eero Heinäluoma, Jan D Oker-
Blom, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Valtuutettu Sirkku Ingervon palautusehdotus oli hyväksytty tässä 
äänestyksessä.

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys 
kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; 
jos ei voittaa, on valtuutettu Sirkku Ingervon palautusehdotus 
hyväksytty. 

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että päihde- ja mielenterveyspalvelut siirretään 
perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon lastensuojelutarpeen 
ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi ja aikuissosiaalityön vaikuttavuuden 
turvaamiseksi.

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Nina Huru, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele 
Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Lasse Männistö, Elina Moisio, 
Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Osku 
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Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati 
Peltola, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea 
Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, 
Sirkku Ingervo

Tyhjä: 4
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Suzan Ikävalko, Tuomo Valokainen

Poissa: 6
Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Eero Heinäluoma, Jan D Oker-
Blom, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty kaksi vastaehdotusta.

Valtuutettu Seija Muurinen oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
kannattamana ehdottanut, että Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -
osaston nimi muutetaan Sairaala-, kuntoutus- ja kotihoitopalvelut -
osastoksi.

Valtuutettu Kati Peltola oli valtuutettu Eija Loukoilan kannattamana 
ehdottanut, että sosiaali- ja terveysvirastoon perustetaan yksi hallinto-
osasto kolmen sijasta.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Vastaehdotuksista äänestetään molemmista 
erikseen.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston nimi 
muutetaan Sairaala-, kuntoutus- ja kotihoitopalvelut -osastoksi.

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, 
Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
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Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan D 
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere 
Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Sole Molander, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Markku Vuorinen

Tyhjä: 3
Yrjö Hakanen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

6 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Sosiaali- ja terveysvirastoon perustetaan yksi hallinto-
osasto kolmen sijasta.

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, 
Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki 
Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Lasse Männistö, 
Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D 
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta 
Skoglund, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Markku 
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 172 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Reiska Laine, Eija Loukoila, Outi 
Ojala, Kati Peltola, Pekka Saarnio, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt

Tyhjä: 2
Lilli Autti, Julia Virkkunen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 10 toivomuspontta: 

Arja Karhuvaara: Hyväksyessään sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiouudistuksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kirjattujen 
tavoitteiden: terveyserojen kaventaminen ja nuorten miesten 
syrjäytymisen ehkäisy, mukaista toimintaa suunniteltaessa selvitetään 
pikaisesti miesklinikan perustamisen tarve keskeisten kulkuyhteyksien 
varrella sijaitsevan terveysaseman yhteyteen.

Kannattaja: Sirkku Ingervo

Tuomo Valokainen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunginhallitus 
yhdessä sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistämistä luotsaavan 
muutostiimin kanssa selvittää mahdollisuutta jo olemassa olevien, 
hyvin toimivien A-klinikoiden mahdollisuuden jatkaa edelleen 
yksittäisinä toimipisteinä, ja että osaava henkilökunta saa jatkaa 
tehtävissään nykyisillä A-klinikoilla kaupungissamme. 
Tuomo Valokainen 

Kannattaja: Reiska Laine

Laura Rissanen: Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
kaupunginhallitus  täyttää sosiaali- ja terveysviraston 
osastopäälliköiden virat sisäistä ilmoittautumismenetelyä käyttäen. 

Kannattaja: Jouko Malinen

Eija Loukoila: 1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
toimintamalli, jossa palvelujen käyttäjät ja työntekijät pääsevät 
neuvottelemaan säännöllisesti palvelujen kehittämisestä 
monipuolisessa lähipalveluyksikössä.

Kannattaja: Reiska Laine
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Eija Loukoila: 2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuus järjestää pitkäaikaista tukea ja huolenpitoa tarvitseville 
vanhuksille, vammaisille ja mielenterveys- tai päihdeongelmaisille 
tarpeeksi heille sopivia yhteisöllisiä avohoidon toimintamuotoja ja 
palveluasuntoja.

Kannattaja: Reiska Laine

Riitta Skoglund: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sote-uudistuksen 
jatkovalmisteluissa selvitetään edellytykset järjestää päihdetyö sekä 
perusterveydenhuollon päihdetyöhön että nykyisten A-klinikoiden ja 
muiden päihdehuollon yksiköiden edustamaan erikoistason 
päihdetyöhön.

Kannattaja: Tuuli Kousa

Sirkku Ingervo: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että lasten ja nuorten 
palveluissa pyritään jatkamaan  joustavia ikärajoja ja lähetteettömiä 
matalan kynnyksen palveluja erityisesti nuorten päihdepalveluissa- ja 
hoidossa. 

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

Yrjö Hakanen: 1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää mahdollisuudet turvata sosiaali- ja terveysviraston 
jatkovalmistelussa päihdepalvelujen erikoisosaamisen ja 
katkeamattoman palveluketjun toteutuminen kehittämällä 
päihdehuoltoa omana yksikkönä

Kannattaja: Lilli Autti

Yrjö Hakanen: 2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaali- ja 
terveysviraston jatkovalmistelussa selvitetään, miten voidaan turvata 
sosiaali- ja kriisipäivystyksen päivystävän sosiaalityön ja kriisityön 
erityisosaaminen omana yksikkönä mukaan lukien poliisipiireissä 
tehtävä sosiaalityö ja tarpeelliset tukipalvelut.

Kannattaja: Lilli Autti

Yrjö Hakanen: 3 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää, miten sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen 
yhteydessä turvataan lähipalvelut niin, että lähipalvelujen saatavuus ei 
heikkene nykyisillä asuinalueilla ja ne turvataan uusilla alueilla. 

Kannattaja: Lilli Autti

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Toivomusponsista äänestetään jokaisesta erikseen.
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Arja 
Karhuvaaran ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä 
vastustaa äänestää ei.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään sosiaali- ja terveystoimen 
organisaatiouudistuksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kirjattujen 
tavoitteiden: terveyserojen kaventaminen ja nuorten miesten 
syrjäytymisen ehkäisy, mukaista toimintaa suunniteltaessa selvitetään 
pikaisesti miesklinikan perustamisen tarve keskeisten kulkuyhteyksien 
varrella sijaitsevan terveysaseman yhteyteen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-
Enckell, Tuija Brax, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, 
Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas 
Rantanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea 
Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, 
Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 5
Maija Anttila, Mika Ebeling, Minerva Krohn, Jouko Malinen, Kaarin 
Taipale

Tyhjä: 22
Lilli Autti, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, 
Juha Hakola, Jessica Karhu, Terhi Koulumies, Hannele Luukkainen, 
Lasse Männistö, Seija Muurinen, Outi Ojala, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Astrid 
Thors, Nils Torvalds, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Ville 
Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

8 äänestys
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JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin 
kaupunginhallitus --yhdessä sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistämistä 
luotsaavan muutostiimin kanssa selvittää mahdollisuutta jo olemassa 
olevien, hyvin toimivien A-klinikoiden mahdollisuuden jatkaa edelleen 
yksittäisinä toimipisteinä, ja että osaava henkilökunta saa jatkaa 
tehtävissään nykyisillä A-klinikoilla kaupungissamme. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, 
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Yrjö Hakanen, Kimmo 
Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, 
Jessica Karhu, Emma Kari, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, 
Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Tea Vikstedt, 
Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, 
Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Riitta Snäll, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 37
Annika Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Lasse 
Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D 
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Skoglund, Osmo 
Soininvaara, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja 
Urho, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

9 äänestys

JAA-ehdotus: Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
kaupunginhallitus  täyttää sosiaali- ja terveysviraston 
osastopäälliköiden virat sisäistä ilmoittautumismenetelyä käyttäen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Terhi Koulumies, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki 
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Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati Peltola, Laura 
Rissanen, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli 
Valtonen, Tea Vikstedt, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, 
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Olli Sademies, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Antti 
Valpas, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 4
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Lea Saukkonen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

10 äänestys

JAA-ehdotus: 1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
toimintamalli, jossa palvelujen käyttäjät ja työntekijät pääsevät 
neuvottelemaan säännöllisesti palvelujen kehittämisestä monipuolisesa 
lähipalveluyksikössä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 35
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma 
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 1
Gunvor Brettschneider

Tyhjä: 45
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
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Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele Luukkainen, Lasse 
Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Osmo 
Soininvaara, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, 
Jan Vapaavuori, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

11 äänestys

JAA-ehdotus: 2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuus järjestää pitkäaikaista tukea ja huolenpitoa tarvitseville 
vanhuksille, vammaisille ja mielenterveys- tai päihdeongelmaisille 
tarpeeksi heille sopivia yhteisöllisiä avohoidon toimintamuotoja ja 
palveluasuntoja.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Emma Kari, Laura Kolbe, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Sole Molander, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, 
Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea 
Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 37
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuija 
Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Pauli Leppä-aho, Hannele 
Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea 
Saukkonen, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 178 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

12 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sote-uudistuksen 
jatkovalmisteluissa selvitetään edellytykset järjestää päihdetyö sekä 
perusterveydenhuollon päihdetyöhön että nykyisten A-klinikoiden ja 
muiden päihdehuollon yksiköiden edustamaan erikoistason 
päihdetyöhön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija 
Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Kimmo 
Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura 
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska 
Laine, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina 
Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Olli 
Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Olli Valtonen

Tyhjä: 25
Maija Anttila, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, 
Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, 
Riitta Snäll, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Jan 
Vapaavuori

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

13 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että lasten ja nuorten 
palveluissa pyritään jatkamaan  joustavia ikärajoja ja lähetteettömiä 
matalan kynnyksen palveluja erityisesti nuorten päihdepalveluissa- ja 
hoidossa. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti 
Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku 
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Heikki Karu, Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 23
Jorma Bergholm, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele 
Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Olli Valtonen

Poissa: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna 
Sydänmaa, Heta Välimäki

14 äänestys

JAA-ehdotus: 1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää mahdollisuudet turvata sosiaali- ja terveysviraston 
jatkovalmistelussa päihdepalvelujen erikoisosaamisen ja 
katkeamattoman palveluketjun toteutuminen kehittämällä 
päihdehuoltoa omana yksikkönä
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 16
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Reiska Laine, 
Tuomas Rantanen, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, 
Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 18
Juha Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, 
Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jaana Pelkonen, 
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Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta 
Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 46
Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, 
Kimmo Helistö, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, 
Jouko Malinen, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Outi 
Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Olli 
Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Tarja 
Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tea Vikstedt, Markku 
Vuorinen

Poissa: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna 
Sydänmaa, Heta Välimäki

15 äänestys

JAA-ehdotus: 2 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaali- ja 
terveysviraston jatkovalmistelussa selvitetään, miten voidaan turvata 
sosiaali- ja kriisipäivystyksen päivystävän sosiaalityön ja kriisityön 
erityisosaaminen omana yksikkönä mukaan lukien poliisipiireissä 
tehtävä sosiaalityö ja tarpeelliset tukipalvelut.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 25
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-
Enckell, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, 
Reiska Laine, Eija Loukoila, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti 
Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas 
Wallgren

Ei-äänet: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Jere Lahti, Lasse Männistö, Elina Moisio, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 37
Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 181 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin 
Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Essi Kuikka, 
Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko 
Malinen, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, 
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Laura Rissanen, 
Riitta Skoglund, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

16 äänestys

JAA-ehdotus: 3 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää, miten sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen 
yhteydessä turvataan lähipalvelut niin, että lähipalvelujen saatavuus ei 
heikkene nykyisillä asuinalueilla ja ne turvataan uusilla alueilla. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 25
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Terhi Peltokorpi, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, 
Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 37
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija 
Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina 
Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Nils Torvalds, Ulla-Marja 
Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Organisaatiomalli
2 Muutostiimin esitys johtosäännöksi
3 Muutostiimin johtosääntöesityksen perustelut
4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Terveystoimen johtosääntö
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012
8 Äänestyslistat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien 

1 perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja 
terveysviraston sekä hyväksyä niille sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alainen 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtivat  kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat myös kunnan tehtäväksi 
säädetty raittiustyö, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan 
tehtävät sekä talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen.

Lautakunta ja virasto huolehtivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimen 
laitosten lääkehuollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen 
velvoitteena olevasta lääkehuollosta.

2 §
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Lautakunta ja sen jaostot

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen 
varajäsenensä on ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudeksi ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen jaoston. Jokaisessa jaostossa on seitsemän 
jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan 
varsinaisen jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii 
hänen lautakuntaan valittu varajäsenensä. Lisäksi valtuusto valitsee 
jaostoon kuusi lisäjäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
Valtuusto valitsee lisäjäsenistä varapuheenjohtajan jaostoon.

Kolmannen jaoston jäsenet ja lisäjäsenet on valittava ruotsinkielisestä 
kieliryhmästä.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee asiat, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

Jaoston kokouksissa asiat esittelee asianomaisen osaston päällikkö, 
ellei viraston päällikkö ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää muun 
viranhaltijan esiteltäväksi. 

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian 
esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata 
niiden toteutumista

3 päättää asiakas- ja potilasmaksuista ja hinnoista 
kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien 
ohjeiden mukaisesti sekä muista maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
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asioista
4 päättää lautakunnan käytettävissä olevien 

avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa 
avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat 
suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää hankinnoista

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta 
ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää vuokralle ottamisesta 

10 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta, ei 
kuitenkaan muiden osakkeiden kuin valtion 
perintönä saatujen asunto-osakkeiden 
luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle 
käyvän arvon

12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on 
virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan 
kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston 
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henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan 
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vapautuksen

14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
myöntää vapautuksen

15 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, 
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, 
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
lautakunnasta on määrätty

16 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja 
testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
vastaanottamisesta

17 päättää valtion perintönä saadun omaisuuden 
käytöstä sekä hyväksyä periaatteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää käytöstä

18 vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen 
määrä, päättää niiden tilapäisistä muutoksista, sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

19 päättää toimintayksiköiden aukioloajoista sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

5 §

Ensimmäisen jaoston tehtävät

Ensimmäisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää 
niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, 
toimeentulotukea koskevan päätöksen saattamista kunnan määräämän 
monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain 
mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Toisen jaoston tehtävät

Toisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty
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1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän, muun kuin toimeentulotukea koskevan 
päätöksen saattamista kunnan määräämän monijäsenisen 
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista 
oikaisuvaatimusta

2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

7 §

Kolmannen jaoston tehtävät

Kolmas jaosto käsittelee asioita, jotka ovat vireillä ruotsin kielellä.

Kolmannen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista kunnan 
määräämän monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun 
ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta

2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

8 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot

 Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Terveys- ja päihdepalvelut
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
 Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 Talous- ja tukipalvelut
 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut
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Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on virastopäällikkö. 

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

9 §

Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

10 §

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. 

11 §

Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala

Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

12 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala

Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.    

13 §

Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston henkilöstö- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä sekä suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtävistä 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston tehtävänä on 
toimia terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen koordinoivana vastuutahona Helsingin kaupungissa sekä 
ruotsinkielisten palvelujen ja lähipalvelujen koordinoivana vastuutahona 
sosiaali- ja terveysvirastossa.
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14 §

Talous- ja tukipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 
taloushallinto- ja tukipalvelujen järjestämisestä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston tietohallinto- ja viestintäpalvelujen 
järjestämisestä sekä sähköisten palvelujen ja palvelukanavien 
kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston 
tehtävänä on toimia palveluneuvonnan ja -ohjauksen koordinoivana 
vastuutahona virastossa. 

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle

1 hyväksyä toimintasäännöt
2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 

vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, sosiaali- ja 
terveystoimen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja 
-avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää 
näissä asioissa kaupungin puhevaltaa 

5 hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat
6 määrätä viranhaltija toimimaan terveyskeskuksen 

vastaavana lääkärinä samoin kuin terveydenhuollon 
toimintayksikön vastaavana lääkärinä

7 määrätä viranhaltija toimimaan Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana

8 määrätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevassa lainsäädännössä sekä avioliittolaissa 
tarkoitetut sovittelijat 
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9 määrätä viranhaltija toimimaan lastensuojelulain 
tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana 
viranhaltijana

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

17 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on sen 
lisäksi mitä muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. 

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.
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21 §

Päätösvallan siirtäminen sosiaalihuollon yksilöhuollon asioissa

Sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
jaoston päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

Lastensuojelulain mukaista sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle 
kuuluvaa päätösvaltaa käyttää viraston päällikön määräämä 
viranhaltija.

Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä ja antamisesta 
päättää tahdonvastaista huoltoa lukuun ottamatta viraston päällikön 
määräämä viranhaltija.

22 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää 
kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos 
hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen 
määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan 
puhevaltaa yksityisiä sosiaalipalveluja, yksityistä terveydenhuoltoa, 
yksityisten apteekkien toimintaa sekä potilaiden hoitoa ja kohtelua, 
potilasvahinkoja, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa 
koskevissa lausunto- ja valvonta-asioissa samoin kuin sosiaalihuollon 
yksilöllistä toimeenpanoa sekä potilaiden kotikuntaa ja potilasmaksuja 
koskevissa asioissa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja 
toimituksissa. 

Lisäksi viraston päällikkö tai hänen määräämänsä perii ja nostaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden eläkkeitä, tuloja 
ja muita saamisia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013. 
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota 1.1.2013 lukien 
terveystoimen (8.10.2003) ja sosiaalitoimen (26.11.2008) vahvistetut 
johtosäännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.   

2 siirtää sosiaali- ja terveysvirastoon sosiaaliviraston, lasten 
päivähoidon vastuualuetta lukuun ottamatta, sekä terveyskeskuksen 
tehtävät ja henkilöstön (yhteensä noin 15 500) henkilöä.  

3 perustaa sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran, jonka 
virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 10 101,30 euroa kuukaudessa. 

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (§ 245), että 1.1.2013 lukien 
sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi sosiaali- 
ja terveyslautakunnaksi ja että sosiaalivirasto, lukuun ottamatta 
suomenkielistä lasten päivähoidon vastuualuetta, ja terveyskeskus 
yhdistetään yhdeksi virastoksi.  Suomenkielistä lasten päivähoitoa 
varten perustetaan oma lautakunta ja virasto.       

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistus on valmistelu 
kaupungin omana työnä. Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö sisältyy 
päätösehdotukseen. Organisaatiomalli on esityslistan liitteenä.  

Esittelijä

Valmistelun tausta ja lähtökohdat 

Sosiaalilautakunta antoi 4.10.2011 (§ 365) ja terveyslautakunta 4.10. 
2011 (§ 253) kaupunginhallitukselle lausuntonsa  sosiaali- ja 
terveystoimen kokonaisselvityksestä (Deloitte Oy).

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (§ 245) että sosiaali- ja 
terveystoimi organisoidaan sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialalle 1.1.2013 lukien seuraavien 
periaatteiden mukaisesti:

Luottamushenkilöorganisaatio

1. Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten 
päivähoitoa, ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi, 
sosiaali- ja terveyslautakunnaksi, jonka jäsenten määrä 
päätetään johtosäännön hyväksymisen yhteydessä.

2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen perustetaan 
johtosäännössä myöhemmin määriteltävät jaostot käsittelemään 
mm. muutoksenhakuja.
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3. Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten perustetaan oma, 9-
jäseninen lautakunta. 

Virasto-organisaatio

1. Sosiaalivirasto, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten 
päivähoidon vastuualuetta, ja terveyskeskus yhdistetään yhdeksi 
virastoksi.

2. Edellä mainittuun virastoon perustetaan myöhemmin 
johtosäännössä määriteltävät osastotasoiset vastuualueet.

3. Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten perustetaan oma virasto.

Jatkovalmistelun lähtökohdat

1. Organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita 
kuullen.

2. Sujuvat hoitoketjut (esim. vanhuspalvelut sekä päihde- ja 
mielenterveyspalvelut) ovat suunnittelun lähtökohtana.

3. Organisaatiouudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
henkilöstöllä on keskeinen rooli. Muutosvaiheessa tuetaan 
henkilöstöä ja eri hallintokuntien kulttuurien yhteensovittamista.

4. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että uusia hallinnon tasoja ei 
uudistuksessa muodosteta.

5. Ruotsinkielisten asiakkaiden ja potilaiden palvelut otetaan 
huomioon uudistuksessa.

6. Organisaatiouudistuksen yhtenä tarkoituksena on voimistaa 
toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi.

7. Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on kohdentaa voimavaroja 
asiakaspalveluun.

8. Luodaan lasten päivähoidolle toimivat yhteistyörakenteet 
opetustoimen kanssa. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat kaksi 
toivomuspontta:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uudessa sosiaali- ja 
terveysvirastossa huomioidaan vanhusten hoivapaikkojen 
riittävä määrä, mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien 
monipuoliset asumispalvelut sekä vastaavat ruotsinkieliset 
palvelut.

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhteistyö lapsiperheiden 
vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, perheneuvola, 
lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, terveystarkastukset, 
perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, ruotsinkielinen 
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päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä 
henkilöstön ja vanhempien kanssa. 

Lasten päivähoidon organisaatio- ja johtosääntöehdotus ovat 
esityslistalla omana varhaiskasvatustointa koskevana asianaan.

Organisaatiouudistuksen valmistelu ja ohjaus

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistus on valmisteltu 
kaupungin omana työnä. Uudistamista johtaa sosiaali- ja terveystointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja. Suunnittelua ja valmistelua varten 
kaupungin keskushallintoon on perustettu vuoden 2012 ajaksi 
projektiorganisaatio, ns. muutostiimi, jonka muodostaa kaksi 
sosiaaliviraston ja kaksi terveyskeskuksen osastopäällikköä. 
Muutosorganisaatio käsittää seurantaryhmän, ohjausryhmän, 
ydinryhmän ja muutostiimin.

Seurantaryhmässä, jota johtaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, on 
edustus kaikista kaupunginhallituksessa edustettuina olevista 
poliittisista ryhmistä sekä lisäksi jäseninä sosiaalilautakunnan ja 
terveyslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 
Seurantaryhmän tehtävänä on organisaatiouudistuksen seuraaminen, 
lähetekeskustelut ja yhteydenpito poliittisiin ryhmiin. Ohjausryhmää 
johtaa sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ja 
jäseninä ovat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen virastopäälliköt sekä 
osastopäälliköt, talous- ja suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen 
päälliköt, sosiaali- ja terveystoimen kaupunginsihteerit sekä 
henkilöstöjärjestöjen edustajat. Ohjausryhmän tehtävänä on 
organisaatiouudistuksen etenemisen ohjaaminen. Ydinryhmässä on 
sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan lisäksi mm. 
molempien virastojen virastopäälliköt ja kaupungin keskushallinnon 
edustus. Ydinryhmän tehtävänä on organisaatiouudistuksen 
suunnittelun ja toteuttamisen operatiivisen johtamisen tuen tarjoaminen 
muutostiimille. Muutostiimin tehtävänä on organisaatiouudistuksen 
suunnittelu ja työryhmien työskentelyn koordinointi sekä hankkeen 
etenemisen varmistaminen suunnitellussa aikataulussa. Seuranta-, 
ohjaus- ja ydinryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Valmistelutyön ensimmäisessä vaiheessa muutostiimi teki analyysin 
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilanteesta. Tarkoituksena 
oli selvittää, miten sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö sekä keskeiset ulkopuoliset toimijat hahmottavat 
nykytilanteen ja sen hyvät ja huonot puolet. Aineisto kerättiin  
teemahaastatteluilla. Haastattelut tuottivat monipuolisen aineiston ja 
nostivat esiin kehittämistä vaativia asioita. Haastattelut myös 
vahvistivat ja konkretisoivat jo tehtyä päätöstä sosiaali- ja 
terveystoimen hallinnollisen yhdistämisen tarpeellisuudesta. 
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Nykytilan analyysi esiteltiin uudistuksen aloitusseminaarissa noin 
200:lle henkilölle, jotka edustivat sosiaali- ja terveystoimen johtoa, 
henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Aloitusseminaarissa tehdyt 
ryhmätyöt ovat antaneet pohjaa uuden toimintamallin kehittämiselle.

Valmistelun yhteydessä on tutustuttu muiden suurten kaupunkien 
sosiaali- ja terveystointen järjestämistapaan ja kokemuksiin 
vierailemalla Espoossa, Vantaalla, Oulussa, Tampereella ja Turussa. 

Palvelujen käyttäjien ja asukkaiden näkemysten saamiseksi 
muutostiimi on järjestänyt kaksi sidosryhmien miniseminaaria, joihin 
kutsuttiin etenkin heikommassa asemassa olevien asiakasryhmien 
kanssa toimivia kolmannen sektorin edustajia. Huhtikuussa ja 
toukokuussa järjestetään asukasiltoja yhteistyössä Helsingin 
kaupunginosayhdistys Helka ry:n kanssa. Muutoksen etenemisestä on 
tiedotettu kuntalaisille mm. kaupungin internet-sivustojen kautta. 

Sosiaali- ja terveystoimen uudistamiseen liittyvä viestintä toteutetaan 
erikseen laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti. Virastopäälliköillä 
on vastuu muutoksen sisäisestä viestinnästä henkilökunnalle. 
Kaupungin intranet-sivustolle on perustettu sosiaali- ja terveystoimen 
yhteinen muutossivusto, jonka kysy-vastaa -palsta toimii henkilöstön ja 
muutostiimin välisenä yhtenä vuorovaikutuskanavana. Aineksia uuden 
viraston suunnitteluun on saatu myös keskusteluista, joita on käyty 
virastojen johtoryhmissä, henkilöstötoimikunnissa ja seminaareissa 
sekä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen pääluottamusmiesten ja eri 
asiantuntijoiden kanssa.

Esitys sosiaali- ja terveysviraston organisaatioksi 

Muutostiimin tavoitteina valtuuston asettamien tavoitteiden lisäksi oli, 
että uusi organisaatio ja sen toimintamalli eivät ole vain kokoelma 
nykyisen organisaation korjauksia, vaan kokonaan uusi asukas- ja 
asiakaskeskeinen hyvinvointipalvelujen malli, johon liittyy uusien 
strategisten linjausten, työnjako- ja yhteistoimintamuotojen ja 
prosessien kehittäminen. Lisäksi uuden organisaatiorakenteen avulla 
on tavoitteena saada aikaan kustannustehokkuutta mm. pienentämällä 
osaoptimoinnin mahdollisuuksia ja tehostamalla hallintoa.   

Sosiaali- ja terveydenhuollossa yleisimmin käytössä olevia 
organisointimalleja ovat funktionaalinen eli toimintokohtainen 
organisaatio, matriisiorganisaatio, prosessiorganisaatio ja tilaaja-
tuottaja -malli. Näistä malleista käytiin keskustelu hankkeen 
seurantaryhmässä, ohjausryhmässä ja ydinryhmässä. Valmistelun 
myötä päädyttiin asiakaslähtöiseen funktionaaliseen organisaatioon, 
jossa korostetaan nimettyjä pääprosesseja. Mallintamista edelsi 
sosiaali- ja terveystoimen pääprosessien hahmottaminen. 
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Uuden sosiaali- ja terveysviraston rakenteen mallintamisen 
ensimmäisessä vaiheessa muutostiimi esitti kolme eri vaihtoehtoista 
ratkaisua, jotka lähestyivät organisaatiouudistukselle annettujen 
lähtökohtien ja valmistelussa esille tulleiden seikkojen ratkaisemista eri 
tavoin. Yksi vaihtoehdoista painotti prosesseja, toinen oli 
toimintolähtöinen malli ja kolmas perustui asiakassegmentointiin. 
Vaihtoehdot esiteltiin seurantaryhmän ja ohjausryhmän kokouksissa 
sekä lautakuntien iltakoulussa. Käytyjen keskustelujen ja saadun 
palautteen perusteella muutostiimi päätyi ehdottamaan funktionaalista 
asiakasprosesseja korostavaa organisaatiota, joka esiteltiin 
lautakuntien seminaarissa 20.3.2012.

Esitys sosiaali- ja terveysviraston organisaatioksi sekä viraston 
osastorakenne on esityslistan liitteenä. Esityksen mukaan uudessa 
sosiaali- ja terveysvirastossa on seuraavat osastot: 

- Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Terveys- ja päihdepalvelut

- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 

- Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

- Talous- ja tukipalvelut

- Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut ovat ydintoiminnan osastoja. Hallinto- ja 
tukipalvelujen osastoja ovat henkilöstö- ja kehittämispalvelut, talous- ja 
tukipalvelut sekä tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 

Osastorakennetta esittävässä kuviossa kunkin osaston sisällä olevat 
toimintojen nimet eivät ole esitys uuden viraston yksiköistä tai 
yksikköjaosta. Ne ovat toimineet valmistelun aikana kokonaisuuksien 
hahmotuksen apuna. Samoin kuviossa esiintyvät henkilöstömäärät ja 
euromääräiset luvut perustuvat nykyisen organisaation toimintoihin ja 
ovat myös toimineet suunnittelun apuna.

Esitetyn organisaatiomallin etuja 

Esitetyssä organisaatiomallissa kukin ydintoiminnan osasto sisältää 
loogisia palvelukokonaisuuksia keskeisine palveluketjuineen, kuten 
lapsien ja lapsiperheiden palvelut, päivystystoiminnat, päihde- ja 
mielenterveyspalvelut sekä kuntoutuksen ja vanhusten asumisen eri 
muodot. Osastoissa on myös sekä ennaltaehkäisevien että korjaavien 
palvelujen kokonaisuuksia, kuten lapsiperheiden ennaltaehkäisevät 
palvelut ja lastensuojelu, mielenterveyden ja päihdeongelmien 
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perustason ja erityistason palvelut, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon palvelut ja kotihoidon ja asumisen laitospalvelut. 
Tällöin osastolla on mahdollisuus varhaiseen puuttumiseen ja 
ennaltaehkäisyyn panostamalla saavuttaa kevyempi palvelurakenne ja 
kustannusten parempi hallinta.

Kaikissa kolmessa ydintoiminnan osastossa on sekä sosiaalitoimen 
että terveystoimen palveluja. Palveluja ei myöskään rajata iän mukaan. 
Rakenne luo mahdollisuuden tuottaa palveluja uudella tavalla ilman 
hoitoketjun katkeamista osastorajasta johtuen. 

Yhteistyökumppaneille ehdotettu osastorakenne on selkeä. Kokoamalla 
palvelukokonaisuuksia yhteen osastoon yhteistyö muiden 
hallinnonalojen, lähikuntien, HUS:n ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa selkiytyy ja vahvistuu. Julkisten, kolmannen sektorin ja 
yksityisten palvelujen koordinointi toimivaksi palvelukokonaisuudeksi 
helpottuu, kun palvelukokonaisuudet sijoitetaan samaan osastoon. 

Uusi sosiaali- ja terveysvirasto on sekä henkilöstömäärältään että 
talousarvioltaan poikkeuksellisen suuri kokonaisuus. Virasto tarvitsee 
vahvat ja hyvin toimivat hallinto-, kehittämis- ja tukipalvelut. 
Keskittämällä nämä palvelut varmistetaan rakenteellisella ratkaisulla 
sosiaali- ja terveysviraston yhtenäisten linjausten toteuttamista muun 
muassa henkilöstö- ja talousasioissa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osastossa lasten ja lapsiperheiden 
hyvinvointi ja terveys sekä toimeentulo ja sosiaalityö ovat samassa 
osastossa lastensuojelun kanssa. Kokoamalla nämä hallinnollisesti 
samaan osastoon luodaan edellytykset palvelujen kehittämiselle 
asiakastarpeita vastaaviksi. Raskaampien korjaavien palvelujen sijaan 
on mahdollisuus suunnata voimavaroja ennaltaehkäiseviin ja lapsia ja 
lapsiperheitä tukeviin palveluihin, jolloin tarve huostaanottoihin 
vähenee. Näin saadaan myös kustannuksia alennetuksi. 

Vammaisten palvelujen ja kehitysvammaisten palvelujen kokonaisuus 
on johtosääntöehdotuksessa samassa osastossa. Vammaispalvelut 
ovat laaja monista palveluista muodostuva kokonaisuus käsittäen 
esimerkiksi kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, asumispalvelut, 
päivä- ja työtoimintapalvelut, kehitysvammaisten sosiaalityön, 
asumispalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut, kehitysvammaisten 
laitospalvelut sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain 
mukaisten kuljetuspalvelujen kokonaisuuden ja 
vammaisneuvolatoiminnan. Palvelujen lähtökohtana on mahdollistaa 
vammaisten henkilöiden mahdollisimman esteetön omatoimisuus ja 
itsenäisyys.     
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Kehitysvammahuollon palvelut ovat voimakkaan muutoksen kohteena 
sosiaaliviraston pitkäaikaisen kehitysvammahuollon laitoshoitoa 
asumispalveluiksi muuttavan hankkeen myötä. Sekä vammaisten että 
kehitysvammaisten palvelujen asiakkaat ovat kaikista ikäryhmistä ja 
tuen sekä palvelujen tarve eri elämänvaiheissa vaihtelee.   

Nykytilan arvioinnissa yhdeksi selväksi väliinputoajaryhmäksi todettiin 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Heille on nykyisin 
tarjolla vähän palveluja. Nuoret ovat ryhmä, johon panostamalla 
voidaan välttää usein pitkälle aikuisikään, jopa koko loppuelämään 
ulottuvat ongelmat. Etsivän työn avulla on hankekohtaisesti (esim. 
Vamos ja Jeri) pystytty parantamaan nuoren tilannetta ratkaisevasti ja 
palauttaa hänet esim. koulutukseen. Raskaampien ja kalliimpien 
palvelujen tarpeen vähentyessä etsivään työhön myös vapautuu 
voimavaroja. Osaston sisällä olevasta nykyisestä aikuisten 
sosiaalipalveluista osa kohdentuu myös nuoriin, joten nuoriin 
kohdistuvat voimavarat on koottu ”saman katon alle”.

Aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja työllisyyspalvelujen sijoittuminen 
samaan osastoon muodostaa eheän kokonaisuuden ja tukee parhaalla 
mahdollisella tavalla edellä mainittuja nuorten ja lapsiperheiden 
palveluja. Vastaanottokeskusten sijoittaminen perhe- ja 
sosiaalipalvelujen kokonaisuuteen mahdollistaa palvelujen 
kehittämisen siten, että ne aidosti tukevat maahanmuuttajaperheiden 
kotoutumista ja hyvinvointia.

Terveys- ja päihdepalvelujen osasto 

Terveys- ja päihdepalvelujen osastossa mielenterveys- ja päihdehoito 
sekä päihdehuolto yhdistyvät, mikä on kansallisen mielenterveys- ja 
päihdesuunnitelman mukaista. Päihdeongelmaisella on usein 
mielenterveysongelmia ja päinvastoin. Tämä ns. 
kaksoisdiagnoosipotilaiden ryhmä nousi selkeästi väliinputoajaryhmänä 
esille nykytilan analyysissä sekä myös sidosryhmätapaamisissa.

Mielenterveyspotilaiden ja päihdeongelmaisten hoitomenetelmät ovat 
myös suurelta osin samoja ja päihdeongelmiin on enenevässä määrin 
kehitetty lääketieteellisiä hoitokeinoja. Esitetyssä organisaatiomallissa 
mielenterveys- ja päihdepotilaiden sekä perustason että erikoistason 
palvelut sijaitsevat samassa osastossa. Rakenne auttaa sujuvien 
konsultoivien asiakaslähtöisten työtapojen kehittymistä sekä 
ennaltaehkäisevää ja varhaisen tunnistamisen toimintatapaa.

Päivystyksen potilaista noin puolet on alkoholin tai muiden päihteiden 
vaikutuksen alaisena. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sijaitseminen 
samassa osastossa päivystyspalvelujen kanssa antaa hyvän pohjan 
tämän potilasryhmän tilanteeseen puuttumiseen ja hoitoon tai 
hoitoonohjaukseen päivystyksen yhteydessä.
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Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio vahvistuu 
terveysasemien, erikoissairaanhoidon poliklinikoiden ja psykiatrian 
palvelujen sijaitessa samassa osastossa. Yhteistyötä kehittämällä 
voidaan perustasolla hoitaa suurempi osa potilaista ja toisaalta 
kohdentaa erikoissairaanhoidon resurssit niitä erityisesti tarvitseville. 
Osaston sisäisellä yhteistyöllä on mahdollista parantaa mielenterveys- 
ja päihdepotilaiden somaattisten sairauksien hoitoa.

Osastossa yhdistyvät kaikki sosiaalitoimen, psykiatrian ja somaattisen 
sairaanhoidon 24/7 päivystyspalvelut. Tämä edesauttaa niiden yhteistä 
sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin valmistautumista ja 
niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävistä noin puolet 
liittyy lasten huostaanottoon. Yhteys muihin päivystyspalveluihin 
korostaa mahdollisuutta muun perheen ja osallisten hoitamiseen ja 
hoitoonohjaukseen huostaanottotapausten yhteydessä. Samoin 
vanhemman sairastuessa rakenne antaa mahdollisuuden puuttua 
lapsen tilanteeseen nykyistä tehokkaammin, kun sosiaali- ja 
kriisipäivystys on samassa osastossa päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen kanssa. 

Terveys- ja päihdepalvelujen osasto toimii myös vahvana HUS:n 
yhteistyökumppanina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osasto 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastossa yhdistyvät 
kotihoidon, vanhusten sosiaalityön ja päivätoiminnan sekä 
ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä kuntoutuksen palvelut. 
Näin muodostuu kattava palvelukokonaisuus ja nykyinen virastojen 
välinen rajapinta akuuttisairaalan ja vanhainkoti- ja palveluasumisen 
väliltä poistuu. Kun sama osasto vastaa sekä sairaalatasoisesta 
hoidosta että hoivapalveluista, rakenne tukee potilaan hoitamista 
oikeassa paikassa. Jonottaminen sairaalapaikoilla vähenee saman 
osaston vastatessa myös sairaalahoidon jälkeisestä jatkohoidosta, 
asumisesta ja kotiin annettavasta tuesta. Akuuttisairaaloissa 
jonottamisen poistuessa vapautuu resursseja ottaa päivystyksistä ja 
HUS:sta jatkohoitoa tarvitsevat potilaat vastaan viiveettä. Samalla 
myös vapautuu sairaansijoja ikääntyvän väestön kasvavaan 
tarpeeseen.

Kotona tai palvelutaloissa asuvien toimintakyvyn ja terveydentilan 
heikkenemisen havaitseminen riittävän aikaisessa vaiheessa vähentää 
tarpeettomia päivystyskäyntejä. Kotihoidon, kotisairaalan, 
palvelutalojen, akuuttisairaaloiden ja vanhainkotien yhteisillä 
ennakoivilla toimintatavoilla voidaan välttää tilanteen huonontuminen 
päivystyksellistä hoitoa vaativaksi. 
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Nykytilan kartoitus osoitti, että kuntoutusprosessi ja sen jatkuvuus eivät 
toteudu toivotulla tavalla nykyorganisaatiossa. Myös kuntoutuksen 
termi on täsmentymätön. Se sisältää laajan kirjon erilaisia 
kuntoutumisen muotoja, kuten akuutin sairastumisen ensihoidon, sen 
jälkeisen kuntoutumisen, vakiintuneen tilan ylläpidon ja toimintakykyä 
edistävän työotteen. Kuntoutusta tehdään sekä avo- että 
laitospalveluissa ja siihen sisältyy myös lääkinnällinen kuntoutus. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimman potilasmäärän muodostavat 
aivohalvaus- ja lonkkamurtumapotilaat, jotka tarvitsevat 
moniammatillista osaamista sekä sairaalahoidon aikana että 
kotiuduttuaan. Kuntoutuja tarvitsee usein myös apuvälineitä tai 
asunnon muutostöitä, jotka järjestetään terapeutin suorittaman 
arviointikäynnin perusteella. Jotta kuntoutuksen ketjuun muodostuisi 
mahdollisimman vähän osastorajoja ja nykyorganisaatiossa 
muodostuvia kuntoutuksen viiveitä epätarkoituksenmukaisesta 
sijoituspaikasta johtuen, kuntoutus on sijoitettu sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen osastoon.

 Hallinto- ja tukipalveluosastot

Esityksen mukaan hallinto- ja tukipalveluja varten muodostetaan kolme 
osastoa:

- Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osasto

- Talous- ja tukipalvelujen osasto

- Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osasto

Uusi sosiaali- ja terveysvirasto on kaupungin suurin virasto ja sisältää 
hyvin laajan toimintojen ja palvelujen kirjon. Viraston taloudellinen ja 
toiminnallinen tehokkuus vaikuttaa koko kaupungin talouteen ja 
asukkaiden saamiin palveluihin. Viraston johdon ja osastojen 
edellyttämät hallinto- ja tuki- ja kehittämispalvelut tuotetaan uudessa 
virastossa keskitetysti, siltä osin kuin palveluja ei tuoteta 
kaupunkitasolla keskitetysti. 

Hallinto-, tuki- ja kehittämispalvelujen hajauttaminen johtaisi näin 
suuressa virastossa siihen, että toimintatavat osastoilla ja yksiköissä 
muodostuisivat erilaisiksi ja virastotason yhteisten linjausten 
noudattaminen hankaloituisi. Keskitetyillä hallinto- ja tuki- ja 
kehittämispalveluilla turvataan ydintoiminnan osastoille viraston 
strategisia linjauksia noudattavat, yhdenmukaiset ja 
kustannustehokkaasti tuotetut palvelut. Yksiköiden sisäistä hallintoa 
voidaan vähentää, kun samaa prosessia ei hoideta useassa kohdin 
virastoa. Johtaminen tehostuu ja toimintaympäristön muutoksiin 
reagointi esimerkiksi taloudellisissa murroksissa nopeutuu. Lisäksi 
organisaatioyksiköiden määrä vähenee esitetyssä ratkaisussa 
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hallinnon ja kehittämisen hajauttamiseen verrattuna. Keskittämällä 
palvelut varmistetaan riittävä osaamisen taso, ylläpito ja kehittäminen. 
Sijaisuuksien järjestäminen helpottuu, haavoittuvuus vähenee ja 
työkuorman tasaaminen on helpompaa. Mahdollisuus 
osastokohtaiseen osaoptimointiin vältetään rakenteellisella ratkaisulla. 
Esitetty rakenne vapauttaa ydintoiminnan osastojen johtoa 
hallintopalvelujen johtamisesta ja antaa mahdollisuuden keskittyä 
osaston ydintoimintaan. 

Tulevaisuudessa palvelujen tuottavuuden kehittämisessä 
avainasemassa ovat uudet palvelumuodot perinteisten 
palvelumuotojen rinnalla. Kehittyvän tietotekniikan hyödyntäminen ja 
sähköisten palvelumahdollisuuksien lisääminen avaavat uusia 
mahdollisuuksia kuntalaisten palveluun ja toiminnan tehostamiseen. 
Uusiin palvelumuotoihin liittyy suuri tuottavuuspotentiaali. Näiden 
kehittäminen on nykyisissä organisaatioissa ollut pirstaleista ja 
ehdotuksessa kehittäminen tuodaan uuden viraston johtamisen 
keskiöön. 

Organisaation rakenne turvaa sen, että hallinto- ja tukipalvelut tukevat 
viraston tehokasta johtamista ja niillä on selkeä edustus viraston 
johtoryhmässä. Tällöin viraston johtamisessa on jatkuvasti mukana 
sekä ydintoiminnan että hallinto- ja tukipalvelujen johto ja 
asiantuntemus.

Yhteiset poikkihallinnolliset prosessit

Yhteisiä poikkihallinnollisia ja osastorajat ylittäviä prosesseja ovat 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lähipalvelut, ruotsinkieliset 
palvelut, palveluneuvonta ja -ohjaus sekä sähköiset palvelut ja 
innovatiiviset palvelut. Näille prosesseille on organisaatioesityksessä 
osoitettu koordinoiva vastuutaho, jotta voidaan varmistaa näiden 
asiakkaiden ja kuntalaisten näkökulmasta tärkeiden prosessien 
järjestelmällinen kehittäminen ja mahdollisimman hyvä toimivuus. 
Vaikka palvelut tuotetaan ydintoiminnan osastoilla, tarvitaan 
virastotasoista yhtenäistä kehittämisen koordinointia ja tukea.

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osasto toimii sähköisten ja 
innovatiivisten palvelujen sekä palveluneuvonnan ja ohjauksen 
prosessin koordinoivana vastuutahona virastossa. Henkilöstö- ja 
kehittämispalvelujen osasto toimii terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen, lähipalvelujen ja ruotsinkielisten palvelujen koordinoivana 
vastuutahona.  Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osasto toimii lisäksi 
terveydenhuoltolain edellyttämänä kaupunkitasoisena terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona.

Johtosäännön valmistelu 
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Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöesitys on valmisteltu 
kaupunginvaltuuston asettamien lähtökohtien mukaisesti sosiaali- ja 
terveystoimen organisaatiouudistuksen muutostiimissä yhteistyössä 
sosiaaliviraston, terveyskeskuksen sekä oikeuspalvelujen kanssa. 

Johtosääntö noudattaa kaupunginhallituksen asettaman 
sääntötoimikunnan vahvistamaa johtosääntömallia rakenteeltaan ja 
sisällöltään kuitenkin niin että johtosääntöön on lisätty välttämättömät 
sosiaali- ja terveystoimen tehtävät.  

Johtosääntö sisältää määräykset luottamushenkilöorganisaatiosta ja 
sen tehtävistä sekä viraston osastotasoisesta organisaatiosta, 
tehtävistä, pätevyysvaatimuksista ja valinnasta. Lasten 
päivähoitotoimintaa varten perustettavalla virastolle tulee oma 
johtosääntö ja lasten päivähoitoon liittyvät määräykset ja tehtävät on 
poistettu sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöstä. 

Johtosääntöesitystä on valmisteluvaiheessa käsitelty sosiaali- ja 
terveyslautakuntien iltakoulussa ja seminaarissa, seurantaryhmässä, 
ohjausryhmässä ja ydinryhmässä. Lisäksi johtosääntöesitys on 
valmisteltu yhteistyössä kaupungin sääntötoimikunnan kanssa. 
Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen henkilöstötoimikunnat ovat 
antaneet lausuntonsa johtosääntöehdotuksesta. 

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013. 
Kuitenkin uuden viraston toiminnan ja palvelujen katkeamattomina 
jatkumisen turvaamiseksi samoin kuin joidenkin kiireisten asioiden 
vuoksi lautakunnan päätöksiä tarvitaan jo vuoden 2012 aikana ja 
tammikuussa 2013 ennen uuden lautakunnan ensimmäistä kokousta. 
Siksi tarvitaan väliaikainen valtuutus mainittujen päätösten tekemisen 
mahdollistamiseksi. Edellä mainittujen tehtäviä hoitamaan ehdotetaan 
perustettavaksi kaupunginhallitukseen määräajan toimiva sosiaali- ja 
terveysjaosto.  

Lautakuntien lausunnot

Terveyslautakunta ja sosiaalilautakunta antoivat 24.4.2012 lausuntonsa 
muutostiimin valmistelemasta johtosääntöesityksestä. Lautakuntien 
lausunnot, toimitetut äänestykset ja sosiaalilautakunnassa jätetyt 
eriävät mielipiteet  sisältyvät päätöshistoriaan.  

Terveyslautakunta katsoo mm., että organisaatiomalli korjaa 
vaikeimmiksi koetut ongelmat eli vanhusten hoito- ja palveluketjujen 
sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen erillisyyden. Uudessa 
organisaatiossa on erityisesti otettu huomioon terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen yhteiset, paljon palvelua käyttävät ja moniongelmaiset 
asiakkaat. Jatkossa tärkeää on varmistaa pelkkiä perus- ja 
erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevien henkilöiden hoidon sujuvuus 
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ja tehokkuus sekä sujuvat ja selkeät yhteistyö- ja vastuusuhteet HUSin 
ja sen toimijoiden kanssa. Jatkovalmistelussa on arvioitava 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen. 
Muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sosiaaliviraston ja 
terveyskeskuksen erilaisten toimintakulttuurien asenteita ja perinteitä ja 
luoda toimivat käytännöt ja rakenteet. Terveyslautakunta katsoo, että 
uudessa organisaatiossa on palkkaepäkohtien korjaamisen tarve, 
koska tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa tehtävissä. 
Palkkaepäkohtien korjaaminen edellyttää keskitettyä erillisrahoitusta. 
Terveyslautakunta katsoo, että uuden sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenmäärän tulisi olla 13, koska sosiaali- ja terveystoimen alue on 
erittäin suuri Helsingin kaupungin hallintokokonaisuudessa. Uuden 
lautakunnan tehtäviin tulisi lisätä sairaansijoista ja hoitopaikoista 
päättäminen kuten se on nyt terveystoimen johtosäännössä. Edelleen 
terveyslautakunta ehdottaa seuraavia muutoksia: Uuden viraston 
osastojen tehtäviä tulisi muuttaa siten, että vammaisten sosiaalipalvelut 
ja vammaisneuvonta sijoitetaan perhe- ja sosiaalipalvelujen  -osastoon. 
Osastojen tehtävien määrittely tulisi tarkentaa johtosäännön 10 - 12 
§:issä siten, että kohta "palvelujen tuottamisesta" korvataan sanalla 
"palveluista". Vielä terveyslautakunta katsoo, että palvelusetelien 
palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä päättämisen tulisi olla 
lautakunnan tehtävä.                      

Terveyslautakunta katsoo, että hallinnon ja tukipalvelujen erottaminen 
toiminnan osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden 
muodostaminen kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on 
tärkeää. Lautakunta esittää johtosääntöehdotuksessa mainittujen 
virastopäällikön ja osastopäälliköiden virkojen perustamista ja 
seuraavien terveyskeskuksen virkojen lakkauttamista siitä lukien kun 
se on mahdollista eikä virkoja enää tarvita:    

- terveyskeskuksen toimitusjohtaja (vakanssinumero 019000) 

- johtajahammaslääkäri (vakanssinumero 026710) 

- johtajalääkäri (vakanssinumero 026711) 

- johtajapsykiatri (vakanssinumero 026713) 

- kehittämisjohtaja (vakanssinumero 019100) 

- kotihoidon johtaja (vakanssinumero 026832) 

- terveysasemien johtaja (vakanssinumero 026709).     
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Sosiaalilautakunta pitää mm. kolmen toiminnallisen osaston 
muodostamista kannatettavana. Osastojen nimiä tulisi lautakunnan 
mielestä kuitenkin täsmentää, jotta ne vastaisivat paremmin modernia 
palvelukulttuuria. Myös ehdotus kolmen hallinnollisen osaston 
muodostamisesta on perusteltu. Jaostojen asiamäärää tulee 
lautakunnan mielestä seurata ja arvioida jaostojen määrän riittävyyttä. 
Sosiaalilautakunta katsoo, että pakolaisten vastaanottotoiminta tulee 
todeta johtosäännön perustelutekstissä perhe- ja sosiaalipalvelujen 
osaston toimialaan kuuluvaksi. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on suunniteltava erikseen lastensuojelun 
päivystystarpeiden ehdoilla. Lautakunta katsoo, että ehkäisevä 
päihdetyö ja nuorten päihdetyö sekä vammaispalvelujen kokonaisuus 
tulee siirtää perhe- ja sosiaalipalveluihin. Sosiaalilautakunnan mielestä 
poikkihallinnollisia prosesseja koskevia mainintoja ja vastuutahoja ei 
kirjata johtosääntöön. Terveydenhuoltolain edellyttämäksi 
kaupunkitasoiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
vastuutahoksi tulee kirjata sosiaali- ja terveysvirasto. Lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön edellyttämien sekä 
avioliittolain tarkoittamien sovittelijoiden määräämisen tulee kuulua 
viraston päällikön sijasta perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston 
päällikölle. Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrästä ja niiden 
tilapäisistä muutoksista sekä toimintayksiköiden aukioloajoista 
päättäminen tulee lisätä uuden lautakunnan tehtäviin. 
Sosiaalilautakunta katsoo, että uusi lautakunta päättää palvelusetelien 
kriteerit. Virastopäällikkö valitsee tuottajat päätettyjen kriteerien 
perusteella. Lisäksi sosiaalilautakunta ehdottaa seuraavia muutoksia: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenmäärän tulisi olla 13.  Sosiaali- ja 
terveysviraston päällikön nimikkeen tulisi olla sosiaali- ja terveysjohtaja. 
Henkilöstön edustajalla tulisi olla mahdollisuus osallistua lautakunnan 
kokouksiin. Kullekin osastolle lautakunta esittää ruotsinkielisten 
palvelujen koordinaattorin asettamista varmentamaan palvelujen 
kehittymistä ja arvoverkon toimivuutta. Matilda Wrede instituutin asema 
tulee selvittää uudessa organisaatiossa ottaen huomioon instituutin 
erikoisasema osana ruotsinkielistä sosiaalitoimistoa.                       

Sosiaalilautakunta esittää sosiaaliviraston seuraavien virkojen 
lakkauttamista 1.1.2013 lukien: 

- sosiaalijohtaja (vakanssinumero 037200) 

- perhepalvelujohtaja (vakanssinumero 026834) 

- aikuispalvelujohtaja (vakanssinumero 026835) 

- vanhuspalvelujohtaja (vakanssinumero 026836) 

- hallinto- ja kehittämisjohtaja (vakanssinumero 037201).    
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Kaupunginhallitus toteaa lautakuntien lausuntojen johdosta seuraavaa: 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenmääräksi on tarpeen vahvistaa 
lautakuntien esitysten mukaisesti 13. Kysymyksessä on Helsingin 
kaupungin hallintoon perustettavaa isoa ja merkittävää sosiaali- ja 
terveystoimen kokonaisuutta johtava lautakunta, jonka tehtäväkentällä 
tarvittavan monipuolisen ja laajan yhteiskunnallisen näkemyksen 
saavuttaminen puoltaa muihin lautakuntiin nähden suurempaa 
luottamushenkilöiden kokoonpanoa. Osastojen nimet on muodostettu 
siten, että ne kuvaavat osastojen toimintaa mahdollisimman tarkasti. 
Sosiaali- ja terveysviraston päällikön nimikkeenä virastopäällikkö on 
perusteltu. Sosiaali- ja terveysjohtaja ei nimikkeenä erotu riittävästi 
sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
nimikkeestä. Nykyisin sosiaalilautakunnassa käytäntönä ollut 
henkilöstön edustajan mahdollisuus osallistua lautakunnan kokouksiin 
ei ole johtosäännössä päätettävä asia.  Ehkäisevän päihdetyön ja 
nuorten päihdetyön osastokohtaisen sijoittamisen muuttamista ei voida 
pitää lainsäädännölliset lastensuojelulliset ikärajat huomioon ottaen 
perusteltuna. Vammaisten erityispalvelut sijoitetaan perhe- ja 
sosiaalipalvelujen toimialalle. Nämä erityispalvelut ovat siten 
saatavissa luontevasti samalta osastolta muiden perhe- ja 
sosiaalipalvelujen kanssa. Muut lausunnoissa esitetyt 
johtosääntötekniset huomautukset ja muutokset on mahdollisuuksien 
mukaan pyritty ottamaan johtosäännössä ja sen yksityiskohtaisissa 
perusteluissa huomioon. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaston 
tehtävänä on toimia koko viraston ruotsinkielisten palvelujen 
koordinoivana vastuutahona. Sosiaalilautakunnan lausunnossa 
mainitun Matilda Wrede instituutin ja myös Socca-osaamiskeskuksen 
aseman kehittämistyö on valmisteilla.                         

Lautakuntien lausunnoissaan esittämästä virkojen lakkauttamisesta on 
tarkoitus päättää myöhemmin erikseen.  

Johtosäännön yksityiskohtaiset perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö pohjautuu kaupungin 
mallijohtosääntöön ja tarvittavilta osiltaan nykyisiin sosiaalitoimen ja 
terveystoimen johtosääntöihin. Johtosääntö on valmistelu yhteistyössä 
sääntötoimikunnan kanssa. 

1 § Toimiala 

1 mom. 

Pykälän mukaan sosiaali- ja terveystoimella on kokonaisvastuu 
kunnalle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä lakien 
määräysten mukaisesti. 
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Sosiaali- ja terveystoimi vastaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä sen 
mukaisesti kuin sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuollon 
erityislainsäädännössä on säädetty kunnan järjestämisvastuusta lasten 
päivähoitoa lukuun ottamatta. 

Terveydenhuollon osalta kokonaisvastuu merkitsee, että vaikka virasto 
tuottaa itse ensisijaisesti kansanterveystyöhön kuuluvia palveluja, 
sosiaali- ja terveyslautakunta ja sosiaali- ja terveysvirasto edelleen 
vastaavat väestön terveyspalvelujen tarpeiden mukaisesta 
kokonaisuudesta ja samalla myös siitä, että väestö saa myös 
erikoissairaanhoitolain mukaisen tarpeellisen erikoissairaanhoidon ao. 
lain mukaisesti. Tämä on sikälikin perusteltua, että kaikki 
terveydenhuollon rahoitus - myös erikoissairaanhoidon kuntayhtymälle 
menevä - sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioon. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta ja sosiaali- ja terveysvirasto terveyssuunnittelun 
kautta tilaajina pitkälti ratkaisevat myös sairaanhoitopiiriltä ostettavien 
palvelujen laadun ja määrän, vaikka sairaanhoitopiirillä onkin 
järjestämisvastuu pääosasta erikoissairaanhoitoa.

Toimialaa ei rajata helsinkiläisiin, so. Helsingin kaupungin väestöön, 
koska kunnalle kuuluu myös sellaisia velvoitteita, jotka eivät kohdistu 
kunnan väestöön. 

Helsingin on huolehdittava sosiaalihuoltolain (SHL) 13 §:n 1 momentin 
1 ja 2 kohdan nojalla sosiaalipalvelujen järjestämisestä asukkailleen ja 
toimeentulotuen myöntämisestä kunnassa oleskelevalle henkilölle. 
Toimeentulotukeen on oikeutettu kunnassa vakinaisesti oleskeleva 
henkilö riippumatta siitä, mikä on hänen kotikuntalain mukainen 
kotikuntansa. Myös kunnan vastuu sosiaalipalvelujen järjestämisestä 
koskee sellaisia kunnassa oleskelevia henkilöitä, jotka eivät ole 
helsinkiläisiä, jos palvelun tarve on kiireellinen ja muutoinkin 
olosuhteiden niin vaatiessa (SHL 15 § 1 mom.). Tällaisten olosuhteiden 
on katsottava olevaan olemassa muun muassa, kun henkilö oleskelee 
kunnassa opiskelun tai työn vuoksi eikä hänen kotikuntansa 
kotikuntalain 3 §:n mukaan sen vuoksi muutu (SHA 4 §).

Terveydenhuollon osalta esim. kunnan alueella sijaitsevien 
oppilaitosten koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, merenkulkijoiden 
terveydenhuolto samoin kuin terveydenhuoltolain mukaiset, kunnassa 
säännönmukaisesti tai pitkäaikaisesti oleskelevien ja työskentelevien 
terveyspalvelut. Lisäksi terveydenhuoltolain mukainen oikeus vapaasti 
valita koko maassa terveyspalvelut antava terveyskeskus tai 
terveysasema tulee voimaan 1.1.2014 lukien, jolloin kunnan 
jäsenyydestä riippumaton oikeus saada terveyspalveluja muuttuu 
pääsäännöksi. 

2 mom.
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Kansanterveyslain 15 §:n 1 momentin mukaan kunnalla tulee olla 
terveydenhuoltolaissa säädettyjä tehtäviä varten terveyskeskus. Ko. 
lain määräyksellä tulkitaan olevan tarkoitus varmistaa, että kunnassa 
on asianomaisista, terveydenhuoltolaissa määrätyistä tehtävistä 
vastaava ja huolehtiva taho. Tästä syystä tässä momentissa 
määritellään, että sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveyskeskuksen 
lakisääteisistä tehtävistä.

Terveydenhuoltolain 21 §:n mukainen ympäristöterveydenhuolto ei 
kuitenkaan kuulu sosiaali- ja terveyslautakunnan eikä sosiaali- ja 
terveysviraston toimialaan, vaan näistä tehtävistä huolehtivat 
Helsingissä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus. Lisäksi 
ympäristökeskus huolehtii myös yksityisen terveydenhuollon 
toimipaikkojen toimitilojen tarkastamisesta.

3 mom.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat lisäksi raittiustyölaissa kunnan tehtäväksi 
säädetty raittiustyö, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa 
kunnan tehtäväksi säädetyt maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät 
tehtävät sekä talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa säädetty 
talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen kunnassa 
aluehallintoviraston kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Kuten 
lasten päivähoito eivät myöskään esiopetus sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivähoito kuulu sosiaali- ja terveystoimen toimialaan.

4 mom.

Apteekkilupa on myönnetty Helsingin kaupungille, joten 
johtosäännössä tämä tehtävä tulee kohdentaa hallintokunnalle, nyt siis 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja -virastolle (aiemmin se oli määritelty 
terveyslautakunnalle ja -keskukselle). 

Sosiaali- ja terveysviraston sairaala-apteekki huolehtii terveys- ja 
sosiaaliviraston sairaaloiden ja laitosten lääkehuollon ohella mm. 
tartunta-tautilain ja lääkelain mukaisesta avohoidon potilaiden 
lääkehuollosta, josta on tarpeen erikseen ottaa maininta johtosääntöön.

2 § Lautakunta ja sen jaostot 

1 mom.

Nykyisessä sosiaalilautakunnassa on 11 jäsentä ja 
terveyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Uuteen sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan esitetään valittavaksi 13 jäsentä.

2 mom.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen esitetään asetettavaksi 
kolme jaostoa. Sosiaalilautakunnan alaisuudessa on tällä hetkellä viisi 
jaostoa: lapsi- ja perhejaosto, ensimmäinen aikuispalvelujen 
muutoksenhakujaosto, toinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto, 
vanhuspalvelujen muutoksenhakujaosto ja ruotsinkielinen jaosto. 
Terveyslautakunnan alaisuudessa ei ole jaostoja. 

Jaostojen jäsenmääräksi esitetään seitsemää jäsentä, kuten on tällä 
hetkellä sosiaalilautakunnan alaisissa jaostoissa.

3 mom.

Kolmannen jaoston jäsenet valitaan ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

3 § Esittely

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on esitetty säilytettäväksi yhden 
esittelijän järjestelmä. Tätä puoltaa erityisesti 

 uudessa organisaatiossa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, että ratkaisuissa otetaan huomioon viraston kokonaisuus

 viraston päälliköllä on kokonaisvastuu viraston johtamisesta ja 
taloudesta, joten hänellä tulee olla mahdollisuus määrätä 
lautakunnalle esiteltävien asioiden sisältö. 

Jaostoissa esittely on määrätty osaston päällikön tehtäväksi. Lisäksi 
viraston päälliköllä on oikeus siirtää jonkin asian tai asiaryhmän osalta 
esittelyvelvollisuus osastopäälliköltä muulle viranhaltijalle. Tällä 
määräyksellä varmistetaan, että asiat esittelee asiantunteva 
viranhaltija.

Vielä on määrätty, että viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen 
esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen kuten sosiaalitoimen 
johtosäännössä tällä hetkellä.

4 § Lautakunnan tehtävät 

Lautakunnan tehtävistä kohdat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ja 
16 ovat kaupungin mallijohtosäännön ja nykyisten sosiaalitoimen 
johtosäännön ja terveystoimen johtosäännön mukaisia.

Kohta 3.

Sisältö on nykyisiä sosiaalitoimen johtosääntöä ja terveystoimen johto-
sääntöä sekä mallijohtosääntöä vastaava, mutta sanajärjestystä on 
muutettu siten, että sosiaalitoimen asiakasmaksut ja terveydenhuollon 
potilasmaksut on siirretty luettelon alkuun. 
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Kaupunginvaltuusto päättää taloudellisesti tai periaatteellisesti 
merkittävän uuden sosiaalihuollon asiakasmaksun tai terveydenhuollon 
potilasmaksun käyttöön ottamisesta tai tällaisen maksun käytöstä 
luopumisesta (kaupunginhallituksen johtosäännön 7 § 12 -kohta). 
Nykyisen ja nyt esitettävän johtosäännön määräyksen mukaan taas 
sosiaali- ja terveyslautakunta päättää asiakas- ja potilasmaksuista 
kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden 
mukaisesti. 

Kohta 10

Tehtävä on muutoin mallijohtosäännön ja nykyisen terveystoimen 
johtosäännön mukainen, mutta on lisätty nykyisen sosiaalitoimen johto-
säännön mukainen maininta valtion perintönä saatujen osakkeiden 
luovuttamisesta. Tämä lisäys on tärkeä, jotta valtion perintönä saatujen 
osakkeiden luovuttamisesta voi päättää lautakunta eikä niitä tarvitse 
viedä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kohta 17

Tehtävä on nykyisen sosiaalitoimen johtosäännön mukainen. 
Lautakunta päättää vuosittain kuinka paljon valtion perintönä saadusta 
omaisuudesta käytetään. 

Kohta 18

Sosiaalitoimen nykyisessä johtosäännössä lautakunta päättää 
hoitopaikkojen määrästä. Terveystoimen nykyisen johtosäännön 
mukaan lautakunta päättää sairaaloiden sairaansijojen määrästä ja 
niiden tilapäisistä muutoksista. Lisäksi kummassakin nykyisessä 
johtosäännössä lautakunta vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija voi päättää mainituista asioista. 

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö on nykyisten johtosääntöjen 
mukainen. Terveyslautakunnan päätöskäytännössä ei esiinny sanaa 
"sairaaloiden", joten se voidaan uudesta johtosäännöstä teknisesti 
poistaa. Lautakunnan tehtävänä on vahvistaa sairaaloiden 
sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä ja niiden tilapäisistä 
muutoksista päättäminen sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija voi näistä asioista päättää. 

Kohta 19

Aiempien johtosääntöjen mukainen lautakunnan tehtävänä ollut 
toimintayksiköiden aukioloajoista päättäminen on erotettu omaksi 
tehtäväkseen.
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Nykyiseen sosiaalitoimen johtosääntöön ja terveystoimen 
johtosääntöön verrattuna esitettävässä sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännössä ei ole seuraavia kohtia: 

Nykyisessä sosiaalitoimen johtosäännössä lautakunnalle määrätty 
tehtävä, kohta 19 ”määrätä, mikä vastuualue huolehtii ruotsinkielisten 
palvelujen järjestämisestä” on poistettu, koska ruotsinkielisiä palveluja 
varten ei perusteta erillistä yksikköä. 

Nykyisessä terveystoimen johtosäännössä lautakunnalle määrätty 
tehtävä, kohta 16 ” vahvistaa perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää pitkäaikaisesti sairaalahoidossa olevalta potilaalta perittävästä 
maksusta” on poistettu. Kohtaa ei tarvita, koska lautakunta vahvistaa 
perusteet tämän pykälän kohdan 3 nojalla.

Nykyisessä terveystoimen johtosäännössä lautakunnalle määrätty 
tehtävä, kohta 19, ”antaa viranomaisille lausuntoja apteekkien 
toimintaa koskevissa asioissa” on sisällytetty kaupungin ja lautakunnan 
puhevallan käyttöä koskevaan toimivaltapykälään (22 §) huomioon 
ottaen tehtävän rutiinimainen luonne.

Nykyisessä terveystoimen johtosäännössä lautakunnalle määrätty 
tehtävä, kohta 20, ”antaa lausuntoja kiireettömän sairaankuljetuksen 
lupia koskevissa asioissa” on poistettu, koska tehtävä siirtyy 
terveydenhuoltolain nojalla vuoden 2013 alusta HUS:n vastuulle.

5 § Ensimmäisen jaoston tehtävät

Ensimmäisen jaoston tehtävät ovat samat kuin nykyisen sosiaalilauta-
kunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston tehtävät. 
Jaosto käsittelee pelkästään viranhaltijan toimeentulotukipäätöksestä 
tehtyjä muutoksenhakemuksia.

Vuonna 2011 on käsitelty yhteensä 629 toimeentulotuen muutoksen-
hakua.

6 § Toisen jaoston tehtävät

Kohta 1

Toisen jaoston tehtävien 1 -kohta koskee sosiaalihuollon osalta viran-
haltijan yksilöhuollon päätöksistä tehtyjä muutoksenhakemuksia 
toimeentulotukea lukuun ottamatta. Toiselle jaostolle siirtyvät siten 
nykyisen sosiaalitoimen johtosäännön mukaisten toisen 
aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston, vanhuspalvelujen 
muutoksenhakujaoston ja lapsi- ja perhejaoston muutoksenhakuasiat. 

Sosiaalilautakunta on 20.4.2006 delegoinut hallintosäännön 26 b §:n 
nojalla viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen 
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päätöksentekovallan eräille sosiaaliviraston viranhaltijoille, joten näitä 
päätöksiä ei sen jälkeen ole käsitelty sosiaalilautakunnan jaostoissa.

Vuonna 2011 on esitetyn toisen jaoston tehtäväalueeseen esitettyjä 
em. asioita koskevia päätöksiä tehty yhteensä 225 (toinen 
aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto 167 asiaa ja vanhuspalvelujen 
muutoksenhakujaosto 58 asiaa). Lisäksi muutama lastensuojelun ja 
perheoikeudellisten asioiden muutoksenhaku.

Lisäksi toisen jaoston ratkaistaviksi esitetään siirrettäviksi nykyisin 
terveyslautakunnalle kuuluvien, sellaisten muutosvaatimusten käsittely, 
jotka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain sekä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan henkilöllä 
on oikeus saada monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, mitä 
toimivaltaa ei voi delegoida viranhaltijalle. Jaoston tehtäväksi siirtyvät 
em. lakien nojalla

1. potilasmaksuja koskevat terveydenhuollon muutoksenhakuasiat
2. asiakirjojen luovuttamista koskevat vaatimukset.

Vuonna 2011 em. asioita koskevia päätöksiä on tehty 
terveyslautakunnassa 38.

Kohta 2 

Lisäksi toiselle jaostolle siirtyy nykyisen sosiaalijohtosäännön toisen 
aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston tehtävänä oleva 
päihdehuoltolaissa tarkoitetun esityksen tekeminen hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella. Näitä asioita on käytännössä hyvin 
harvoin.

Kohta 3

Nykyisin terveyslautakunnan päätettäviksi kuuluvat, tartuntatautilain 
mukaisia pakkotoimia koskevat tehtävät esitetään määrättäviksi toisen 
jaoston tehtäviin. Nämä päätökset on tartuntatautilain mukaan aina 
monijäsenisen toimielimen vahvistettava, joten niitä ei voi siirtää viran-
haltijan päätettäviksi. Kuitenkin ko. asiat eivät juurikaan sisällä todellisia 
harkintamahdollisuuksia päätösvaihtoehtojen suhteen ja ne soveltuvat 
käsiteltäväksi jaostossa, joka muutoin käsittelee ensisijaisesti 
oikeudellisin perustein ratkaistavia muutoksenhakuasioita.

Vuonna 2011 on em. asioita koskevia päätöksiä tehty 
terveyslautakunnassa yhteensä 7, joista kukin päätös on sisältänyt 
useimmiten useiden henkilöiden, 1 – 4 henkilöä, työssäkäynnistä yms. 
pidättämisen.
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7 § Kolmannen jaoston tehtävät

Kolmannen jaoston (ruotsinkielisen jaoston) tehtävät ovat samat kuin 
ensimmäisen ja toisen jaoston tehtävät asioissa, jotka ovat vireillä 
ruotsin kielellä.

8 § Organisaatio 

Pykälässä on määritelty sosiaali- ja terveysviraston osastokohtainen 
organisaatio. Pykälässä mainitaan ensin kolme laaja-alaisesti 
toiminnasta vastaavaa osastoa, perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja 
päihdepalvelut ja sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Seuraavaksi 
mainitaan hallinto-, kehittämis- ja tukipalveluista vastaavat osastot. 
Osastotasoiset yksiköt yhdessä muodostavat sosiaali- ja 
terveysviraston.

Kaikissa osastoissa on sekä nykyisen sosiaaliviraston että nykyisen 
terveyskeskuksen toimintoja. Minkään osaston toimialaa ei ole 
määritelty asiakkaiden ikäjaottelun, elämänkaaren tai vain tietyn 
palvelukokonaisuuden mukaan. Osastorakenne korostaa 
palvelukokonaisuuksia ja asiakasprosesseja antaen mahdollisuuden 
palvelujen tuottamiseen uudella tavalla asiakkaan ja potilaan tarpeista 
lähtien. 

Palvelukokonaisuuteen liittyviä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluja 
on samassa osastossa. Tällöin osasto pystyy omalla toiminnallaan 
nykyistä aikaisempaan puuttumiseen ja kustannusten hallintaan 
ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin satsaamalla. Myös 
palvelukokonaisuuteen liittyvät avo- ja laitospalvelut ovat samassa 
osastossa mahdollistaen välimuotoisten ja intervallityyppisten 
palvelujen kehittämisen. Rakenne kannustaa kevyempien ja 
ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöön raskaampien ja kalliimpien 
laitospalvelujen sijasta.

Osastorakenne on selkeä yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi 
kaupungin muut virastot, lähikunnat, HUS, suhteen.

Osastotasoisten yksiköiden toimialat on määritelty mallijohtosäännön 
mukaisesti lyhyesti. Tarkemmat tehtävämäärittelyt tapahtuvat johto-
sääntöä alemmantasoisilla päätöksillä.

Johtosäännössä on lisäksi säädetty, että osastojen jakautumisesta 
toimistotasoisiin yksiköihin päättää lautakunta.

Pykälässä on määritelty viraston päällikön ja osastojen päälliköiden 
nimikkeet mallijohtosäännön mukaisesti: virastopäällikkö ja 
osastopäällikkö.

9 § Johtaminen
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Määrittely on mallijohtosäännön sekä nykyisten sosiaalitoimen 
johtosäännön ja terveystoimen johtosäännön mukainen.

10 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto huolehtii lapsille ja lapsiperheille 
tarkoitetuista neuvola- ja sosiaalipalveluista, lapsi- ja perhekohtaisesta 
lastensuojelusta, kasvatus- ja perheneuvonnasta sekä 
perheoikeudellisista asioista. Osasto huolehtii myös koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 
olevien nuorten terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista, alle 18 -
vuotiaille tarkoitetuista päihdepalveluista sekä lasten- ja nuorten 
psykiatriasta.

Osasto huolehtii vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityöstä, 
asumispalveluista ja perhehoitopalveluista, omaishoidontuesta, työ- ja 
päivätoiminnasta, kehitysvammaisten laitospalveluista sekä 
vammaisneuvolasta ja muista vammaispalvelulain mukaisista 
palveluista, esimerkiksi kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisesta 
avusta.   

Lisäksi osasto huolehtii aikuissosiaalityöstä, toimeentulotuen 
myöntämisestä, talous- ja velkaneuvonnasta, työllistämispalveluista ja 
kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä sekä pakolaisten ja 
maahanmuuttajien vastaanottotoiminnasta.

Lisäksi lautakunta voi antaa osastolle muita tehtäviä. Tämä määräys on 
tarpeen, jotta nykyiset ja mahdollisesti tulevat tehtävät on mahdollista 
joustavasti määrätä sen osaston tehtäväksi, jonne ne toiminnallisesti 
on tarkoituksenmukaista sijoittaa.

11 § Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala

Terveys- ja päihdepalvelujen osasto huolehtii sosiaali- ja 
terveyspalvelujen päivystystoiminnoista (somaattinen ja psykiatrinen 
päivystys sekä sosiaali- ja kriisipäivystys), perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon toiminnasta terveysasemilla ja somaattisen 
erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnasta. Osasto huolehtii suun 
terveydenhuollosta mukaan lukien pääkaupunkiseudun suun 
erikoishoidon yksikkö. Lisäksi osasto huolehtii mielenterveys- ja 
päihdepalveluista sisältäen avo-, laitos- ja asumispalvelut sekä 
psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta lukuun ottamatta lasten- ja nuori-
sopsykiatriaa. 

Lisäksi lautakunta voi antaa osastolle muita tehtäviä. Tämä määräys on 
tarpeen, jotta nykyiset ja mahdollisesti tulevat tehtävät on mahdollista 
joustavasti määrätä sen osaston tehtäväksi, jonne ne toiminnallisesti 
on tarkoituksenmukaista sijoittaa.
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12 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osasto huolehtii kotihoidosta, 
kotisairaalatoiminnasta, perusterveydenhuoltoon kuuluvista 
sairaalapalveluista, lääkinnällisestä ja muusta kuntoutuksesta. Tällä 
osastolla oleva kotihoito vastaa koko kotihoidon kokonaisuudesta, 
myös vammaisten kotihoidosta. Osasto huolehtii myös 
vanhussosiaalityöstä, vanhusten päivätoiminnasta ja 
palvelukeskuksista. Lisäksi osasto huolehtii vanhusten lyhytaikaisesta 
ja pitkäaikaisesta palveluasumisesta ja laitoshoidosta sekä 
omaishoidontuesta. 

Lisäksi lautakunta voi antaa osastolle muita tehtäviä. Tämä määräys on 
tarpeen, jotta nykyiset ja mahdollisesti tulevat tehtävät on mahdollista 
joustavasti määrätä sen osaston tehtäväksi, jonne ne toiminnallisesti 
on tarkoituksenmukaista sijoittaa.

13 § Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen toimiala

Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osasto tuottaa keskitetysti kaikki 
viraston johdon ja toiminnan edellyttämät henkilöstö- ja 
kehittämispalvelut siltä osin kun palveluja ei tuoteta kaupunkitasolla 
keskitetysti. Toiminnan osastoilla ei ole henkilöstöhallintotehtäviä 
lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat esimiestehtäviin. Virastotasoiset 
strategian valmistelutehtävät, muut hallinnolliset asiantuntijapalvelut 
sekä koulutuspalvelut ovat osaston tehtäviä. Osaston tehtävänä olevan 
keskitetyn kehittämisen lisäksi jokaisen osaston johdon ja 
työntekijöiden tehtäviin kuuluu olennaisena osana oman toiminnan 
jatkuva kehittäminen. Tälle kehittämistyölle toiminnan osastot saavat 
tukea keskitetyltä henkilöstö- ja kehittämisosastolta. Osaston tehtäviin 
kuuluu myös koko viraston oikeudelliset palvelut, kuten lautakunta ja 
jaostotyöskentelyn valmistelu ja sihteeritehtävät.  

Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaston tehtävänä on lisäksi 
vastuutahona koordinoida osaa sellaisista poikkihallinnollisista 
prosesseista, joihin liittyvien palvelujen tuottamisen vastuu on omalta 
osaltaan kuitenkin kullakin osastolla. Terveydenhuoltolain mukaan 
kunnassa tulee olla nimettynä vastuutaho terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiselle, jonka vastuutaho Helsingin kaupungissa on henkilöstö- 
ja kehittämispalvelujen osasto.

Sosiaali- ja terveysvirastossa ei ole erillistä ruotsinkielisten palvelujen 
yksikköä vaan ruotsinkieliset palvelut tuotetaan osana kunkin osaston 
toimintaa. Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaston tehtävänä on 
toimia koko viraston ruotsinkielisten palvelujen koordinoivana 
vastuutahona. Samoin osasto toimii lähipalvelujen koordinoinnin 
vastuutahona sosiaali- ja terveysvirastossa.
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Lisäksi lautakunta voi antaa osastolle muita tehtäviä. Tämä määräys on 
tarpeen, jotta nykyiset ja mahdollisesti tulevat tehtävät on mahdollista 
joustavasti määrätä sen osaston tehtäväksi, jonne ne toiminnallisesti 
on tarkoituksenmukaista sijoittaa.

14 § Talous- ja tukipalvelujen toimiala

Talous- ja tukipalvelujen osasto vastaa keskitetysti viraston ja 
osastojen talouden suunnittelusta ja seurannasta, hankintatehtävistä, 
viraston tilahallinnosta sekä järjestöavustusten valmistelusta, siltä osin 
kun palveluja ei tuoteta kaupunkitasolla keskitetysti. Toiminnan 
osastoilla ei ole taloushallinnon tehtäviä, lukuun ottamatta niitä, jotka 
kuuluvat esimiestehtäviin. Lisäksi osaston toimialaan kuuluvat kaikki 
viraston keskitetysti tuotettavat tukipalvelut kuten sairaala-
apteekkitoiminta, laitoshuolto-, vahtimestari- ja lähettipalvelut, 
materiaalipalvelut ja tekstinkäsittely.

Lisäksi lautakunta voi antaa osastolle muita tehtäviä. Tämä määräys on 
tarpeen, jotta nykyiset ja mahdollisesti tulevat tehtävät on mahdollista 
joustavasti määrätä sen osaston tehtäväksi, jonne ne toiminnallisesti 
on tarkoituksenmukaista sijoittaa.

15 § Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen toimiala

Osaston tehtävänä on tuottaa keskitetysti koko viraston tietohallinnon 
palvelut siltä osin kun palveluja ei tuoteta kaupunkitasolla keskitetysti. 
Osasto tuottaa myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän palvelut.

Osaston tehtävänä on lisäksi vastuutahona koordinoida osaa sellaisista 
poikkihallinnollisista prosesseista, joihin liittyvien palvelujen tuottamisen 
ja kehittämisen vastuu on omalta osaltaan kuitenkin kullakin osastolla. 
Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osasto toimii innovatiivisten 
sähköisten palvelujen ja palvelukanavien sekä palveluneuvonnan ja 
ohjauksen koordinoivana vastuutahona virastossa.

Lisäksi lautakunta voi antaa osastolle muita tehtäviä. Tämä määräys on 
tarpeen, jotta nykyiset ja mahdollisesti tulevat tehtävät on mahdollista 
joustavasti määrätä sen osaston tehtäväksi, jonne ne toiminnallisesti 
on tarkoituksenmukaista sijoittaa.

16 § Viraston päällikön tehtävät 

Virastopäällikön tehtävien kohdat 1 – 5 ovat kaupungin 
mallijohtosäännön mukaiset.

Kohta 6

Tartuntatauti- ja mielenterveyslaeissa on määrätty tehtäviä / 
toimimisvelvollisuus terveyskeskuksen vastaavalle lääkärille. Lisäksi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 215 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on 
oltava vastaava lääkäri. Yksi viranhaltija ei voi vastata kaikista näistä 
aivan erityyppisistä, erilaista osaamista edellyttävistä ja eri yksiköihin 
kuuluvista tehtävistä. Siksi johtosäännössä tulee olla säädettynä, miten 
Helsingin terveyskeskuksessa määritellään, kuka/ketkä Helsingin 
terveyskeskuksessa huolehtivat/vastaavat ao. laeissa tarkoitetuista 
tehtävistä/kuka toimii minkin lain tarkoittamana vastaavana lääkärinä ja 
kuka minkin toimintayksikön vastaavana lääkärinä.

Kohta 7

Määräys poikkeaa nykyisestä sosiaalitoimen johtosäännöstä siten, että 
viraston päällikkö määrää viranhaltijan toimimaan Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana. Nykyisen johtosäännön mukaan viraston 
päällikkö tai hänen määräämänsä toimii Helsingin erityishuoltopiirin 
johtajana.

Kohta 8

Viraston päällikön tehtäväksi on siirretty nykyisessä sosiaalitoimen 
johtosäännössä perhepalvelujohtajalle kuuluva tehtävä määrätä lapsen 
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa lainsäädännössä sekä 
avioliittolaissa tarkoitetut sovittelijat.

Johtosäännössä olevat tehtäviin määräämiset on kohdistettu yhdelle 
viranhaltijalle, jolloin delegoinnit voidaan tehdä kaikkien tehtävien 
osalta yhdenmukaisesti ja samoilla perusteilla. 

Kohta 9

Viraston päällikkö määrää viranhaltijan toimimaan lastensuojelulain 
tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Nykyisen 
sosiaalijohtosäännön mukaan viraston päällikkö toimii lastensuojelulain 
tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana.

17 § Osaston päällikön tehtävät 

Osaston päällikön tehtävät on määritelty kaupungin mallijohtosäännön 
mukaisesti.

18 § Estyneenä oleminen 

Määräykset ovat kaupungin mallijohtosäännön mukaiset.

19 § Kelpoisuusvaatimukset 

Sosiaali- ja terveysviraston päällikön ja osaston päällikön tehtävät ovat 
hallinnollisia johtotehtäviä.
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Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan kelpoisuuksiin, joita 
vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä, jollei muualla 
laissa toisin säädetä.

Lain 10 § koskee sosiaalihuollon johtotehtäviä. 10 § 1 momentin 
mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän 
sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveyshuollon pääasiassa hallinnollisiin 
johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä 
johtamistaito. 

Hallinnolliset johtotehtävät eivät sisällä asiakastyötä eivätkä välitöntä 
asiakastyön ohjausta. Hallinnollisen johtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei 
sisälly vaatimusta asiakastyökokemuksesta eikä tietyn tutkinnon 
suorittamisesta, vaan myös muulla tavoin hankittu alan tuntemus on 
riittävä.

Johtosäännön 19 §:n kelpoisuusvaatimuksissa on 1 momentin 
viittauksella ”sen lisäksi mitä muutoin on säädetty” ja 2 momentin 
viittauksella ”ottaen huomioon mitä erikseen on säädetty tai määrätty” 
varmistettu se, että silloin, kun tehtävä kuuluu sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 
soveltamisalaan, lainsäännökset otetaan huomioon. 

Lainsäädäntöviittauksilla on otettu huomioon se, mitä korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksessä 12.1.2012, 2954/1/09, on edellytetty. 
Päätös koski kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimuksia 
johtosäännössä.

20 § Henkilökunnan ottaminen 

Pykälä on kaupungin mallijohtosäännön mukainen.

21 § Päätösvallan siirtäminen sosiaalihuollon yksilöhuollon asioissa 

Sosiaalihuollon palvelujen osalta tulee lain mukaan tehdä 
muutoksenhakukelpoinen päätös sekä itse palvelun antamisesta että 
ko. palvelusta perittävän maksun määrästä. 

Pykälästä on poistettu nykyisen sosiaalitoimen johtosäännön 
vastaavan pykälän viimeinen momentti, joka koskee esiopetuksen sekä 
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja antamiseen liittyvän pää-
töksenteon siirtämistä viranhaltijalle. Muilta osin pykälä on samanlainen 
kuin nykyisessä sosiaalitoimen johtosäännössä.

Terveydenhuollossa tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös 
ainoastaan potilasmaksusta, ei palvelusta. Maksustakin tehdään 
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päätös vain silloin, kun maksu määräytyy potilaskohtaisena, hänen 
tulojensa perusteella. 

Tästä syystä tämän pykälän määräyksiä sovelletaan ainoastaan 
sosiaalipalveluihin ja niistä perittävistä maksuista päättämiseen. Sen 
sijaan terveydenhuollon potilasmaksujen osalta päätösvalta määräytyy 
johtosäännön 4 §:n 3-kohdan perusteella (huomioon ottaen 
kaupunginhallituksen johtosäännön 7 § 12-kohta).

22 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö 

1 ja 2 mom.

Vastaavat nykyisten sosiaalitoimen johtosäännön ja terveystoimen 
johtosäännön ao. määräyksiä.

3 mom.

Määräykset vastaavat muutoin nykyisten johtosääntöjen määräyksiä, 
mutta lisäyksenä on puhevallan käyttö yksityisiä sosiaalipalveluja ja 
yksityisiä terveyspalveluja koskevien lakien perusteella annettavia 
lausuntoja koskevissa asioissa.

Lisäykset johtuvat siitä, että aluehallintovirasto edellyttää em. yksityisiä 
palveluja koskevan lainsäädännön nojalla kunnan sosiaali- ja terveys-
toimelta lausuntoja mm. toimilupaa hakevien henkilöiden 
soveltuvuudesta haastatteluineen, toiminnan asianmukaisuudesta ja 
tarpeellisuudesta. Aluehallintovirasto edellyttää lisäksi kunnan sosiaali- 
ja terveystoimen myös aktiivisesti valvovan ao. yksityistä toimintaa 
alueellaan sekä antamaan valvontaansa perustuvia lausuntoja ja 
selvityksiä aluehallintovirastolle. Nämä lausunnot ovat luonteeltaan 
ammatillisia eivätkä sellaisina sisällä poliittista harkintaa ja siksi ne 
soveltuvat viranhaltijoiden tehtäväksi. 

Kohtaan on lisätty myös lausuntojen antaminen apteekkien toimintaa 
koskevista asioista, mikä aiemmin kuului terveyslautakunnan 
toimivaltaan.

Voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013.

Nykyisen sosiaaliviraston ja nykyisen terveyskeskuksen toiminta jatkuu 
niiden voimassaolevien johtosääntöjen mukaisesti vuoden 2012 
loppuun saakka. Nykyinen sosiaalilautakunta ja sen jaostot sekä 
terveyslautakunta käsittelevät ja päättävät nykyisten virastojen 
toimintaan liittyvistä johtosäännössä lautakunnan ja jaostojen 
päätösvaltaan kuuluvista asioista. 
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Ennen johtosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Näitä tehtäviä 
käsittelemään ja päättämään kaupunginvaltuusto asettaa toimielimen 
päättäessään sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöstä.

Virkojen täyttö 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, sosiaali- 
ja terveysviraston päällikön virka ja osastopäälliköiden virat on tarpeen 
julistaa haettavaksi.

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että sen tarkoituksena on, mikäli 
kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä perustaa sosiaali- ja terveysvirastoon 
1.1.2013 lukien   

- perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikön virka, jonka 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa 

-  terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön virka, jonka 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa 

- sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastopäällikön virka, jonka 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa 

- henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastopäällikön virka, jonka 
kokonaispalkka on 7 000 euroa kuukaudessa 

- talous- ja tukipalvelujen osastopäällikön virka, jonka kokonaispalkka 
on 7 300 euroa kuukaudessa 

- tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osastopäällikön virka, jonka 
kokonaispalkka on 7 000 euroa kuukaudessa.   

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja 
terveysviraston virastopäällikön viran ja osastopäälliköiden virkojen 
julistamisesta haettavaksi tällä esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 
päivän hakuajoin.

Organisaatiomalli, sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen 
muutostiimin johtosääntöesitys perusteluineen, sosiaalitoimen ja 
terveystoimen voimassaolevat johtosäännöt sekä seurantaryhmän 
asettamispäätös 12.12.2011 ovat esityslistan liitteinä. 
Kaupunginvaltuuston päätös 30.11.2011 ja ohjausryhmän 
asettamispäätös 4.1.2012 sisältyvät päätöshistoriaan. 
Henkilöstötoimikunnan lausunto on esityslistan liitteenä.   
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 653

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien 

1 perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja 
terveysviraston sekä hyväksyä niille sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

1 §
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Toimiala

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alainen 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtivat  kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat myös kunnan tehtäväksi 
säädetty raittiustyö, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan 
tehtävät sekä talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen.

Lautakunta ja virasto huolehtivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimen 
laitosten lääkehuollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen 
velvoitteena olevasta lääkehuollosta.

2 §

Lautakunta ja sen jaostot

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen 
varajäsenensä on ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudeksi ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen jaoston. Jokaisessa jaostossa on seitsemän 
jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan 
varsinaisen jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii 
hänen lautakuntaan valittu varajäsenensä. Lisäksi valtuusto valitsee 
jaostoon kuusi lisäjäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
Valtuusto valitsee lisäjäsenistä varapuheenjohtajan jaostoon.

Kolmannen jaoston jäsenet ja lisäjäsenet on valittava ruotsinkielisestä 
kieliryhmästä.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee asiat, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

Jaoston kokouksissa asiat esittelee asianomaisen osaston päällikkö, 
ellei viraston päällikkö ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää muun 
viranhaltijan esiteltäväksi. 
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Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian 
esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata 
niiden toteutumista

3 päättää asiakas- ja potilasmaksuista ja hinnoista 
kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien 
ohjeiden mukaisesti sekä muista maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

4 päättää lautakunnan käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa 
avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat 
suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää hankinnoista

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta 
ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
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rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää vuokralle ottamisesta 

10 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta, ei 
kuitenkaan muiden osakkeiden kuin valtion 
perintönä saatujen asunto-osakkeiden 
luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle 
käyvän arvon

12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on 
virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan 
kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston 
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan 
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vapautuksen

14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
myöntää vapautuksen

15 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, 
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, 
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
lautakunnasta on määrätty

16 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja 
testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
vastaanottamisesta

17 päättää valtion perintönä saadun omaisuuden 
käytöstä sekä hyväksyä periaatteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää käytöstä

18 vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen 
määrä, päättää niiden tilapäisistä muutoksista, sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista
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19 päättää toimintayksiköiden aukioloajoista sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

5 §

Ensimmäisen jaoston tehtävät

Ensimmäisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää 
niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, 
toimeentulotukea koskevan päätöksen saattamista kunnan määräämän 
monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain 
mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Toisen jaoston tehtävät

Toisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän, muun kuin toimeentulotukea koskevan 
päätöksen saattamista kunnan määräämän monijäsenisen 
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista 
oikaisuvaatimusta

2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

7 §

Kolmannen jaoston tehtävät

Kolmas jaosto käsittelee asioita, jotka ovat vireillä ruotsin kielellä.

Kolmannen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista kunnan 
määräämän monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun 
ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta
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2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

8 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot

 Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Terveys- ja päihdepalvelut
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
 Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 Talous- ja tukipalvelut
 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on virastopäällikkö. 

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

9 §

Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

10 §

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. 

11 §

Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala
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Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

12 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala

Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.    

13 §

Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston henkilöstö- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä sekä suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtävistä 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston tehtävänä on 
toimia terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen koordinoivana vastuutahona Helsingin kaupungissa sekä 
ruotsinkielisten palvelujen ja lähipalvelujen koordinoivana vastuutahona 
sosiaali- ja terveysvirastossa.

14 §

Talous- ja tukipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 
taloushallinto- ja tukipalvelujen järjestämisestä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston tietohallinto- ja viestintäpalvelujen 
järjestämisestä sekä sähköisten palvelujen ja palvelukanavien 
kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston 
tehtävänä on toimia palveluneuvonnan ja -ohjauksen koordinoivana 
vastuutahona virastossa. 

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle

1 hyväksyä toimintasäännöt



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 226 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 
vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, sosiaali- ja 
terveystoimen toimen toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat 
etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa 

5 hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat
6 määrätä viranhaltija toimimaan terveyskeskuksen 

vastaavana lääkärinä samoin kuin terveydenhuollon 
toimintayksikön vastaavana lääkärinä

7 määrätä viranhaltija toimimaan Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana

8 määrätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevassa lainsäädännössä sekä avioliittolaissa 
tarkoitetut sovittelijat 

9 määrätä viranhaltija toimimaan lastensuojelulain 
tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana 
viranhaltijana

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

17 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.
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Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 

sen lisäksi mitä muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto 

sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. 

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

21 §

Päätösvallan siirtäminen sosiaalihuollon yksilöhuollon asioissa

Sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
jaoston päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

Lastensuojelulain mukaista sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle 
kuuluvaa päätösvaltaa käyttää viraston päällikön määräämä 
viranhaltija.

Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä ja antamisesta 
päättää tahdonvastaista huoltoa lukuun ottamatta viraston päällikön 
määräämä viranhaltija.

22 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö
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Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää 
kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos 
hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen 
määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan 
puhevaltaa yksityisiä sosiaalipalveluja, yksityistä terveydenhuoltoa, 
yksityisten apteekkien toimintaa sekä potilaiden hoitoa ja kohtelua, 
potilasvahinkoja, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa 
koskevissa lausunto- ja valvonta-asioissa samoin kuin sosiaalihuollon 
yksilöllistä toimeenpanoa sekä potilaiden kotikuntaa ja potilasmaksuja 
koskevissa asioissa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja 
toimituksissa. 

Lisäksi viraston päällikkö tai hänen määräämänsä perii ja nostaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden eläkkeitä, tuloja 
ja muita saamisia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota 1.1.2013 lukien 
terveystoimen (8.10.2003) ja sosiaalitoimen (26.11.2008) vahvistetut 
johtosäännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.   

2 siirtää sosiaali- ja terveysvirastoon sosiaaliviraston, lasten 
päivähoidon vastuualuetta lukuun ottamatta, sekä terveyskeskuksen 
tehtävät ja henkilöstön (yhteensä noin 15 500) henkilöä.  

3 perustaa sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran, jonka 
virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 10 101,30 euroa kuukaudessa. 

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Johtosäännön 8 §

Virastossa on seuraavat osastot:
- Perhe- ja sosiaalipalvelut
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- Terveys- ja päihdepalvelut
- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
- Hallintopalvelut

Perustelut: Hallinnon palvelut sijoitetaan yhteen osastoon, jossa on 
kolme toimistoa: Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Talous- ja 
tukipalvelut sekä Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Outi Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Ville Ylikahri: Muutetaan esitystä siten, että osastopäällikön virat 
laitetaan avoimeen hakuun.

Muutetaan lause:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka on tarpeen julistaa 
haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus katsoo, että nykyisessä 
sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on useita uuden sosiaali- ja 
terveysviraston osastopäälliköiden kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä 
ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista täyttää osastopäälliköiden virat 
sisäisen muutosalueelle kohdennetun ilmoittautumismenettelyn 
perusteella."

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka ja osastopäälliköiden virat on 
tarpeen julistaa haettavaksi."

Ja muutetaan lauseet:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran julistamisesta haettavaksi tällä 
esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin. Samalla 
kaupunginhallituksen tarkoituksena on kehottaa hallintokeskusta 
huolehtimaan sisäisen ilmoittautumismenettelyn käynnistämisestä 
osastopäälliköiden virkoihin siten, että menettely on kohdennettu 
muutosalueen nykyisille vakinaisille virasto-, osasto- ja 
toimistopäälliköille sekä vastuualueen johtajille."

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran ja osastopäälliköiden virkojen 
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julistamisesta haettavaksi tällä esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 
päivän hakuajoin."

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan esitystä siten, että osastopäällikön virat 
laitetaan avoimeen hakuun. 

Muutetaan lause:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka on tarpeen julistaa 
haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus katsoo, että nykyisessä 
sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on useita uuden sosiaali- ja 
terveysviraston osastopäälliköiden kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä 
ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista täyttää osastopäälliköiden virat 
sisäisen muutosalueelle kohdennetun ilmoittautumismenettelyn 
perusteella." 

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka ja osastopäälliköiden virat on 
tarpeen julistaa haettavaksi." 

Ja muutetaan lauseet:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran julistamisesta haettavaksi tällä 
esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin. Samalla 
kaupunginhallituksen tarkoituksena on kehottaa hallintokeskusta 
huolehtimaan sisäisen ilmoittautumismenettelyn käynnistämisestä 
osastopäälliköiden virkoihin siten, että menettely on kohdennettu 
muutosalueen nykyisille vakinaisille virasto-, osasto- ja 
toimistopäälliköille sekä vastuualueen johtajille." 

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran ja osastopäälliköiden virkojen 
julistamisesta haettavaksi tällä esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 
päivän hakuajoin."
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Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Outi Ojala, Jan D Oker-
Blom, Osku Pajamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Elina 
Moisio, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Asian esittelijä Laura Räty, jäsenet Juha Hakola, Laura Rissanen, Tarja 
Kantola, Osku Pajamäki ja Outi Ojala sekä varajäsen Risto Kolanen 
jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

21.05.2012 Pöydälle

23.01.2012 Ehdotuksen mukaan

21.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 24.04.2012 § 129

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle muutostiimin 
esityksestä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi seuraavan 
lausunnon.

Valmistelun lähtökohdat

Suomen kunnallishallinto ja sosiaali- ja terveydenhuolto ovat 
parhaillaan murrosvaiheessa, jossa tehdään suuria tulevaisuuteen 
vaikuttavia ratkaisuja. Kansalliseen murrosvaiheeseen ajoittuva 
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kehitystyö on merkittävä 
muutoshanke, jonka tulee tavoitella kansainvälisesti kunnianhimoista 
palvelujen uudistamista.

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään 30.11.2011 linjannut 
jatkovalmistelulle selkeät lähtökohdat, jotka ovat ohjanneet 
muutostiimin valmistelua. Kaupunginhallitukselle syksyllä 2011 
antamassaan lausunnossa sosiaalilautakunta määritteli 4.10.2011 
strategiset avainlinjat, joiden tulisi toteutua uudistuksessa. 
Tärkeimpänä strategisena avainlinjana sosiaalilautakunta pitää 
asiakasläheisyyden vahvistamista siten, että asiakkaan kokema arvo 
ohjaa palvelujen kehittämistä. Tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan 
ympärille rakentuvat räätälöidyt palvelukokonaisuudet, jotka ovat 
nykyistä helpommin saatavilla, sujuvampia ja vastaavat paremmin 
asiakkaan tarpeisiin. 

Johtosääntö on suuren palvelukokonaisuuden organisoitumista, 
toiminnan suunnittelua ja johtamista säätelevä hallinnollinen alusta, 
jonka yksityiskohdat eivät ole kaupunkilaisille olennaisia. Olennaista 
on, että johtosääntöratkaisu luo tilaa toiminnan pitkäjänteiselle 
uudistamiselle siten, että organisaatio näyttäytyy kaupunkilaiselle 
yksilöä kunnioittavana, laadullisesti korkeatasoisena ja luontevasti 
saatavilla olevana palveluna, jonka kehittämiseen helsinkiläiset voivat 
itse aidosti osallistua. 

Sosiaalilautakunta toteaa aiemmin antamaansa lausuntoon viitaten, 
että yhdistyvä Helsingin sosiaali- ja terveystoimi muodostaa Suomen 
oloissa poikkeuksellisen suuren ja moniulotteisen toimijaverkoston, 
jonka ytimessä on elinvoimainen oma palvelutuotanto. Sadoista 
palvelupisteistä muodostuneen systeemin ydintehtävänä on tuottaa 
asiakkaalle arvoa eli vastata joustavasti hänen tarpeisiinsa. 
Palveluyksiköiden lisäksi verkostoon kuuluvat sadat 
kansalaisjärjestötoimijat, joiden strateginen merkitys liittyy sosiaalisen 
pääoman vahvistamiseen. Koko tätä toimijaverkostoa voidaan nimittää 
arvoverkoksi tai ekosysteemiksi. Arvoverkon tai ekosysteemin tietoista 
muodostamista, vahvistamista ja strategista ohjausta nimitetään 
orkestroinniksi. Keskeisin orkestroinnin väline on verkoston sisäistä 
strategista työnjakoa säätelevä, poliittisesti hyväksyttävä 
palvelustrategia.  

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan asiakasarvoon perustuva 
moderni arvoverkko- tai ekosysteemiajattelu loisi ainutlaatuisen 
mahdollisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnianhimoiselle 
kehittämiselle sekä sosiaalisen pääoman vahvistamiseen Helsingissä. 
Samalla luotaisiin selkeä kansallinen vaihtoehto tilaaja-tuottajamallille.
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Sosiaalilautakunta toteaa, että se on aiemmin antamallaan lausunnolla 
voimakkaasti tukenut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista. 
Sosiaalitoimi haluaa tuoda kehittämisprosessiin oman myönteisen 
panoksensa. Asiakasarvon ja ekosysteemin korostamisen lisäksi 
sosiaalitoimen työntekijöiden ammatillinen tietoperusta tuo yhdistyvän 
organisaation käyttöön merkittävää sosiaalialan erityisosaamista. 
Sosiaalialan ammatillisen toiminnan keskeinen lähtökohta on laaja-
alainen näkemys yksittäisen ihmisen todellisuudesta osana yhteisöä ja 
yhteiskuntaa. Tämä ulottuvuus liittää sosiaali- ja terveydenhuollon 
niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka edistävät sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta. Lisäksi sosiaalialan yhteisökeskeinen 
lähestymistapa korostaa luottamukseen ja avoimuuteen perustuvia 
toimintatapoja yhteistoimintakäytännöissä ja johtamisnäkemyksessä.

Johtosääntöehdotuksen valmistellut muutostiimi on todennut omasta 
esityksestään, että päämääränä valtuuston asettamien tavoitteiden 
lisäksi on se, että uusi organisaatio ja sen toimintamalli eivät olisi vain 
kokoelma nykyisen organisaation korjauksia. Tavoitteena on kokonaan 
uusi asukas- ja asiakaskaskeskeinen hyvinvointipalvelujen malli, johon 
liittyy uusien strategisten linjausten, työnjako- ja yhteistoimintamuotojen 
ja prosessien kehittäminen.

Sosiaalilautakunnan lausunto on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä 
vastuualuejohtajien ja vastuualueiden asiantuntijoiden kanssa. 
Sosiaalijohtaja pyysi vastuualueilta lausunnot, jotka ovat liitteenä 4. 
Lausunnot ovat tiiviitä, analyyttisiä ja korkeatasoisia. Sosiaalijohtajan 
lausuntoesitys perustuu olennaisilta osiltaan vastuualueiden 
näkemyksiin. Vastuualueet pitivät asiakaspalvelujen osastojakoa eräin 
varauksin hyvänä ratkaisuna, mutta esittivät johdonmukaista kritiikkiä 
hallinnon järjestämisehdotusta kohtaan. 

Lausunto etenee johtosääntöehdotuksen mukaisessa järjestyksessä. 
Mikäli väliotsikko viittaa suoraan johtosääntöehdotuksen pykälään, on 
pykälä merkitty sulkuihin otsikon jälkeen.

Viraston toimiala (1§)

Johtosääntöehdotuksessa uusi virasto nimetään sosiaali- ja 
terveysvirastoksi. Perusteluissa todetaan, että sosiaali- ja terveystoimi 
vastaa kunnan järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvista sosiaali- ja 
terveyspalveluista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. 

Järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut 
voidaan järjestää tuottamalla itse, solmimalla tiiviitä kumppanuuksia 
ulkoisten tuottajien kanssa, käyttämällä sisäisiä In House-tuottajia, 
hankkimalla palveluja järjestöiltä ja yrityksiltä sekä hyödyntämällä 
asiakkaiden itseohjautuvuutta esimerkiksi palvelusetelien tai omais- ja 
kotihoidontukien avulla. Lisäksi kansalaisjärjestöjen tuottama 
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sosiaalinen pääoma, eri tavoin organisoitunut vertaistoiminta ja 
itsehoito ovat yhä merkittävämpiä hyvinvoinnin lähteitä ja lakisääteisen 
palvelujärjestelmän kuormitusta vähentäviä tekijöitä. 

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto antaa mahdollisuuden yhteisten 
arvoverkkojen muodostamiseen ja ohjaamiseen. Tämä tarkoittaa myös 
erikoissairaanhoidon selkeämpää kytkentää osastojen arvoverkon 
ohjaukseen sekä palveluprosessien tehostamiseen ja 
rakennemuutoksen toteuttamiseen. Hankintoja sekä palvelutuottajien 
kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan kehittää nykyistä laaja-
alaisemmin. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen avaa myös uusia 
mahdollisuuksia kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön 
sekä vertaistoiminnan edistämiseen, kun aiemmin kahden lautakunnan 
kautta annettuja järjestöavustuksia voidaan yhdistää ja suunnata 
uudella tavalla.

Lautakunta ja sen jaostot ( 2§ – 7§)

Johtosääntöehdotuksessa kuvattu sosiaali- ja terveystoimen 
luottamushenkilöjärjestelmä rakentuu 11-jäsenisestä sosiaali- ja 
terveyslautakunnasta sekä kolmesta jaostosta, joiden jäsenmäärä 
vastaa sosiaalitoimen nykyistä käytäntöä. Ruotsinkielisellä kieliryhmällä 
on edustus lautakunnassa sekä oma jaosto. Muutostiimin ehdottama 
lautakunnan jäsenten lukumäärä poikkeaa kaupunginhallituksen 
21.11.2011 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan lautakunnan 
jäsenmäärän tulee olla 13. Lautakunnan kooksi 13, kuten 
kaupunginhallituksessa on äänestetty.

Johtosääntöehdotus ei muuta lautakunnan roolia nykyisiin lautakuntiin 
verrattuna, koska valtaosa yhdistetyn lautakunnan tehtävistä on 
kaupungin mallijohtosäännön sekä nykyisten sosiaalitoimen 
johtosäännön ja terveystoimen johtosäännön mukaisia. Merkittävin uusi 
tehtävä koskee palvelusetelin käyttämistä ostopalvelujen 
järjestämisvaihtoehtona ja sen arvon vahvistamista. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä yhden esittelijän järjestelmän 
säilyttämistä, koska se tukee sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden 
ohjausta ja virastopäällikön kokonaisvastuuta viraston johtamisesta, 
strategioista ja taloudesta.

Lisäksi tulisi säilyttää henkilöstön edustajan mahdollisuus osallistua 
lautakunnan kokouksiin. Menettely on toiminut hyvin 
sosiaalilautakunnassa ja se on lisännyt päätöksenteon avoimuutta.

Ensimmäisen jaoston tehtävät vastaavat nykyisen sosiaalitoimen 
ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston tehtäviä. 
Käsittelyyn tulevia toimeentulotuen muutoksenhakuja odotetaan olevan 
suunnilleen sama määrä kuin nykyisin. Toiselle jaostolle siirtyvät 
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muiden sosiaalitoimen muutoksenhakujaostojen tehtävät sekä aiemmin 
terveyslautakunnassa käsitellyt muutoksenhaut. Kolmas jaosto 
käsittelee ruotsinkielellä vireillä olevia asioita. Sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan jaostoissa käsiteltyjen asioiden määrää tulisi 
seurata, jotta voitaisiin arvioida, onko jaostojen määrä riittävä.

Viraston organisaatio ja johtamisjärjestelmä (8§-9§)

Johtosääntöehdotuksessa sosiaali- ja terveysvirasto muodostuu 
kolmesta toiminnallisesta osastosta sekä kolmesta hallinnollisesta 
osastosta. Ne ovat

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
Talous- ja tukipalvelut
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastojen toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 
Virastopäällikön ja osastopäällikön nimikkeet on määritelty kaupungin 
mallijohtosäännön mukaisesti. Johtaminen on määritelty kaupungin 
mallijohtosäännön sekä nykyisten sosiaalijohtosäännön ja 
terveysjohtosäännön mukaisesti.

Tulevan sosiaali- ja terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan 
sosiaali- ja terveysjohtaja.

Sosiaalilautakunta kannattaa johtosääntöehdotuksessa esitettyjen, 
kolmen toiminnallisen osaston muodostamista. Niissä kaikissa on sekä 
nykyisen sosiaaliviraston että nykyisen terveyskeskuksen toimintoja. 
Osastot on pääosin profiloitu oikean suuntaisesti siten, että palvelujen 
käyttäjän näkökulmasta yhteen liittyvät palvelukokonaisuudet, 
hoitoprosessit ja hoitoketjut sijoittuvat samaan osastoon. Osastot on 
muodostettu niin, että ne luovat kannusteen kehittää palvelurakennetta 
kevyempään ja asiakkaiden tarpeita joustavammin palvelevaan 
suuntaan. Myös mahdollisuudet syventää yhteistyötä 
erikoissairaanhoidon kanssa paranevat. Lisäksi osastorakenne tukee 
yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

Osastojen nimikkeitä tulisi täsmentää, jotta ne vastaisivat paremmin 
modernia palvelukulttuuria. Suunnitelman edetessä tulisi voida tehdä 
pienimuotoisia osastojen välisten tehtävien muutoksia. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdotus kolmen 
hallinnollisen osaston muodostamisesta on perusteltu. Samalla 
sosiaalilautakunta toteaa, että hallinnon järjestämisehdotus 
perusteluineen on saanut paljon palautetta, joka kohdistuu sekä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 236 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

hallinnon osastojakoon että hallinnon rooliin viraston yleisjohtamisessa. 
Palautteen vuoksi tässä lausunnossa käsitellään myöhemmin 
perusteellisesti hallintoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto (10§)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon on yhdistetty lasten ja perheiden 
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä toimeentulotuen ja sosiaalityön 
palveluja, joilla on tärkeä merkitys terveyden, hyvinvoinnin ja arjessa 
selviytymisen kannalta. Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että näin 
syntyy mahdollisuus kehittää nykyisiä palvelukokonaisuuksia sekä 
luoda uudentyyppisiä ja asiakaskeskeisiä lähipalveluja. 

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen 
uudessa organisaatiossa on herättänyt laajaa asiantuntijakeskustelua. 
Johtosääntöehdotuksen perustelutekstissä todetaan, että lasten ja 
nuorten päihdehuolto on ehdotuksessa sijoitettu perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osastoon, koska vastuu lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluista on siellä. Näin lasten ja nuorten päihde- ja 
mielenterveyspalveluja voidaan johtaa ja kehittää kokonaisuutena . 
Sosiaalilautakunta kuitenkin toteaa, että lasten ja nuorten psykiatria on 
tällä hetkellä HUS:n vastuulla eikä tätä vastuunjakoa ole 
tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä muuttaa. Muutostiimin ehdotus 
on perusteltu sillä edellytyksellä, että HUS:n palvelut liitetään selkeästi 
osaston arvoverkkoon ja arvoverkon ohjaukseen. Sosiaalilautakunta 
korostaakin HUS:n ja Helsingin kaupungin toimintojen nykyistä 
tehokkaampaa koordinointia. Se on sekä tarpeellista että mahdollista. 
Onhan Helsinki tuossa yhteistyössä tilaajan asemassa. 

Johtosäännön perustelutekstissä ei mainita pakolaisten vastaanottoa, 
vaikka kaupunginhallitus on hyväksynyt pakolaisten vastaanottoa 
koskevan sopimuksen 27.8.2007. Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan johtosäännön perusteluteksti tulee muotoilla uudelleen siten, 
että siellä todetaan pakolaisten vastaanottotoiminta osaston toimialaan 
kuuluvaksi.

Terveys- ja päihdepalvelujen osasto (11§)

Terveys- ja päihdepalvelujen osastossa on yhdistetty päihde- ja 
mielenterveyspalvelut ja ne on sijoitettu terveys- ja päivystyspalvelujen 
kanssa samaan kokonaisuuteen. 

Ehkäisevä päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja 
perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue 
lapsiperheiden palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn 
tukiprosesseja selkeästi. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden 
tarpeesta liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
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lastensuojelun sijoitustarpeisiin. Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 
21-vuotiaille, ja siksi on perusteltua, että avun saamisen taho ei 
vaihtuisi 18 vuotta täyttäessä kesken toisen asteen opiskelun.

Osastolle yhdistetään kaikki sosiaalitoimen, psykiatrian ja somaattisen 
sairaanhoidon päivystyspalvelut. Valmistelun aikana on noussut esiin 
perusteltuja näkemyksiä sosiaali- ja kriisipäivystyksen liittämisestä 
perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon, koska suurin osa 
sosiaalipäivystyksen asiakkaista on virka-ajan ulkopuolella hoidettavia 
lastensuojelun asiakkaita. Sosiaalilautakunta katsoo kuitenkin, että 
kaikkien päivystyspalvelujen sijoittaminen terveys- ja päihdepalvelujen 
osastolle on perusteltu ratkaisu. Päivystyspalvelujen yhdistäminen 
edistää niiden yhteistä sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin 
valmistautumista ja niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
osaaminen vahvistaa koko osaston sosiaalialan osaamista. Yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on kuitenkin suunniteltava erikseen 
lastensuojelun päivystystarpeiden ehdoilla.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osasto (12§)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastoon on yhdistetty pääosin 
ikäihmisille suuntautuvia palveluja, jotka kattavat mm. sosiaali- ja 
lähityön, omais- ja kotihoidon, palvelusasumisen, pitkäaikaishoidon, 
kuntoutuksen ja sairaanhoidon. Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan tämä ratkaisu luo hyvän pohjan rakennemuutoksen 
jatkamiselle siten, että asiakkaiden tarpeita vastaavat, herkemmin 
reagoivat palvelut lisääntyvät. Ikäihmisten osalta arjessa selviytymistä 
tukevat palvelut ovat keskiössä ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpää 
on ikääntyvän mielekkään elämän mahdollistaminen, toimintakyvyn 
ylläpito ja ongelmien ennaltaehkäisy. 

Johtosääntöehdotuksessa on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi 
vammaispalvelut eli vammaisneuvola, vammaisten sosiaalityö, 
omaishoidon tuki, asumis- ja perhehoitopalvelut, työ- ja päivätoiminta 
sekä kehitysvammaisten laitospalvelut. Sosiaalilautakunta kannattaa 
tätä ratkaisua. 

Sen sijaan sosiaalilautakunta ei pidä oikeana ratkaisuna sitä, että 
vammaispalvelujen kokonaisuus on sijoitettu sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen osastoon, vaan esittää, että vammaispalvelujen 
kokonaisuus siirretään perhe- ja sosiaalipalvelujen osastolle. 

Perusteluina sosiaalilautakunta toteaa, että vammaispalvelujen 
toiminnan peruslähtökohdat ovat erilaiset kuin osaston muiden 
palvelujen lähtökohdat. Vammaispalvelujen asiakkaista 65 vuotta 
täyttäneitä on vain 8 %. Ainoastaan kuljetuspalveluissa 69 % 
asiakkaista on täyttänyt 65 vuotta. Todettakoon, että nykyisistä 
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vammaispalvelujen 14 000 asiakkaasta vain noin 200 tarvitsee 
hoivapalveluja. 

Vammaisten tarvitsemia keskeisiä palveluja ovat esimerkiksi äitiys- ja 
lastenneuvola, opetus, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 
lapsiperheiden sosiaalipalvelut, työllistymiseen liittyvät palvelut ja 
asumisen tuki sekä vapaa-ajan palvelut. Keskeinen tavoite on 
integraatio ikätason mukaisesti. Vammaispalvelujen ekosysteemi 
muodostuu siten aivan eri toimijoista kuin ikääntyville tai hoivan 
tarpeessa oleville henkilöille suunnattujen palvelujen ekosysteemi. 
Vammaisten henkilöiden arjessa selviytymisen, hyvän 
kokonaisvaltaisen asiakasprosessin sujumisen ja arvoverkon 
orkestroinnin näkökulmasta perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto on 
luontevin kaikkien vammaispalvelujen sijoituspaikka eli paikka, jossa 
annetaan tavallisen elämän tukipalveluja kaikille kuntalaisille.

Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen sekä johdon asiantuntijapalvelut (13§ - 15§)

Johtosääntöehdotuksessa esitetään, että hallinto- ja tukipalveluja 
varten muodostetaan kolme osastoa: henkilöstö- ja 
kehittämispalvelujen osasto, talous- ja tukipalvelujen osasto sekä 
tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osasto.

Johtosääntöluonnoksen keskeinen idea on, että kaikki viraston johdon 
ja osastojen tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut tuotetaan keskitetysti 
siltä osin kuin palveluja ei tuoteta kaupunkitasolla. Perusteluna on 
toimintatapojen yhdenmukaisuus ja toiminnan tehostaminen. Näin 
turvattaisiin asiakkaita palveleville osastoille viraston strategisia 
linjauksia noudattavat, yhdenmukaiset ja kustannustehokkaasti tuotetut 
palvelut. Muutostiimin mukaan yksiköiden sisäistä hallintoa voidaan 
vähentää, kun samaa prosessia ei hoideta useassa kohdin virastoa. 
Esityksessä hallintoa käsitellään kokonaisuutena, eikä siinä analysoida 
varsinaisten hallinto- ja tukipalvelujen ja johdon asiantuntijapalvelujen 
eroavuuksia.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan johtosääntöehdotus 
merkitsee olennaista muutosta verrattuna sosiaaliviraston nykyiseen 
käytäntöön, joka on osittain keskitetty ja osittain hajautettu hallinnon 
organisaatioratkaisu. Sosiaalivirastossa on keskitetty koko virastoa 
palvelevat hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut. 
Vastuualueilla on pienimuotoisia kehittämispalveluja niiden oman 
toiminnan kehittämistyöhön. Lisäksi vastuualueiden ja viraston tasolla 
on johdon asiantuntijapalveluja, jotka liittyvät asianohjaukseen, 
lautakuntavalmisteluun sekä strategiseen ja talousjohtamiseen.

Johtosääntöehdotuksen mukainen hallinnon tehtävien ryhmittely 
kolmeen osastotasoiseen yksikköön mahdollistaisi rakenteellisena 
ratkaisuna kunkin osastopäällikön syvällisemmän perehtymisen oman 
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osastonsa toimialaan kuuluviin tehtäviin. Viraston johtoryhmässä heillä 
olisi suora yhteys kolmeen asiakaspalveluja tuottavan osaston 
päällikköön. Näin yhteistyö olisi sujuvaa sekä johtamista ja asiakastyön 
prosesseja tukevaa. 

Toisaalta hallinnon tehtävien ryhmittely kolmelle osastotasoiselle 
yksikölle asettaa haasteita sekä viraston että hallinnon toiminnan 
johtamiselle ja kehittämiselle. Riskinä on, että osastojako aiheuttaa 
kitkaa hallinnon sisäisessä työskentelyssä. Jotta kunkin osaston 
osaaminen tulisi hyödynnetyksi, kolmen osaston keskinäisen yhteistyön 
tulisi olla sujuvaa. Suurin osa tehtävistä ja prosesseista, joita hallinto 
hoitaa, edellyttää osaamista kaikilta kolmelta hallinnon osastolta. 
Hallintopalvelujen johtamisen hajautumisesta seuraa hallinnon 
kokonaisuuden ohjauksen vastuun siirtyminen virastopäällikölle. 

Asiakaspalveluosastojen näkökulmasta yhteistyökäytäntöjen luominen 
kolmen erillisen hallinnon osaston kanssa muodostuu haasteelliseksi. 
Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.

Yhteiset poikkihallinnolliset prosessit (13§ - 15§)

Johtosääntöehdotuksen mukaan uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa 
on yhteisiä poikkihallinnollisia prosesseja, jotka eivät tule esiin 
organisaatiorakenteessa ja joiden koordinoiviksi vastuutahoiksi tulisi 
nimetä hallinnolliset osastot. Tällaisia prosesseja ovat terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, ruotsinkieliset palvelut, lähipalvelut, 
palveluneuvonta ja -ohjaus sekä sähköiset palvelut ja innovatiiviset 
palvelut. 

Sosiaalilautakunta esittää, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön 
ei kirjata johtosääntöehdotukseen sisältyviä mainintoja 
poikkihallinnollisista prosesseista tai niiden vastuutahoista. Johtosääntö 
on luonteeltaan asiakirja, jossa määritellään organisaation ja 
johtamisen pitkän aikavälin periaatteet. Prosessien kehittäminen on 
luonteeltaan erityyppistä, koska kehittämiskohteet muuttuvat 
suhteellisen nopeasti. Siksi vastuutahojen määrittelyä ei tulisi 
sisällyttää johtosääntöön, vaan se tulisi tehdä myöhemmässä 
vaiheessa, esimerkiksi toimintasäännössä.

Sosiaalilautakunta esittää, että terveydenhuoltolain mukaiseksi, 
kaupunkitasoiseksi terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen 
vastuutahoksi kirjataan sosiaali- ja terveysvirasto ilman tarkempaa 
kohdennusta. Viraston sisällä tulisi myöhemmin sopia asiaan liittyvästä 
delegoinnista.

Ruotsinkieliset palvelut
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Johtosääntöehdotuksen mukaan ruotsinkieliset palvelut integroidaan 
osastojen toimintaan. Ruotsinkielisten palvelujen koordinoivaksi 
vastuutahoksi esitetään henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastoa. 

Muutostiimin ehdotuksessa ajatuksena on ollut, että ruotsinkieliset 
palvelut järjestetään osana kunkin osaston toimintaa, eikä siinä ole 
esitetty erillistä ruotsinkielistä yksikköä. Ratkaisu on hyvä, koska näin 
turvataan aiempaa paremmin palvelujen kehittäminen, yhtenäinen 
palveluvalikoima ja palvelujen saanti omalla äidinkielellä. 
Ruotsinkielisten palvelujen volyymi kullakin osastolla on pieni. Siksi 
sosiaalilautakunta esittää, että kullekin osastolle asetetaan 
ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori varmentamaan palvelujen 
kehittyminen ja arvoverkon toimivuus. Sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan ruotsinkieliselle väestölle tulee taata 
korkeatasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut omalla kielellä ja tarvittaessa 
kokonaan omankielisissä hoitoyhteisöissä. Jatkosuunnittelussa onkin 
tärkeää ratkaista, missä palveluissa tarvitaan täysin ruotsinkielinen 
ympäristö.

Matilda Wrede Instituutin asema tulevassa organisaatiossa selvitetään 
erikseen ottaen huomioon sen erikoisasema osana ruotsinkielistä 
sosiaalitoimistoa.

Johtamisnäkemys ja organisaation uudistaminen

Sosiaali- ja terveystoimen uudistamisen yhteydessä on keskusteltu 
paljon palvelutuotannon uudistamisen lähtökohdista. Sen sijaan 
vähemmän on pohdittu uudistuksen edellyttämää johtamisnäkemystä. 

Johtosääntöesityksessä on eräänä keskeisenä piirteenä se, että 
hallintoa tulisi keskittää oman toiminnan yhdenmukaisuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi. Tavoite on perusteltu. Riskinä on, että 
hallinnon ja toiminnallisen johdon johtamistehtävät jakaantuvat siten, 
että toiminnallinen johto keskittyy asiakas- ja potilaspalvelun 
johtamiseen ja hallinnon johto viraston yleis-, henkilöstö- ja 
talousjohtamiseen. 

Sosiaaliviraston johtaminen on tietoisesti poikennut tästä 
näkemyksestä. Keskeisenä periaatteena on ollut se, että toiminnalliset 
osastot ovat itsenäisiä tulosyksiköitä, joiden johtajat vastaavat 
kokonaisvaltaisesti paitsi asiakkaiden tarvitsemista palveluista ja niiden 
kehittämisestä, myös taloudesta, strategioista ja oman arvoverkkonsa 
kehittämisestä. Arvoverkon orkestroinnin näkökulmasta osasto on ollut 
keskeisin yksikkö. Sen johtaminen on nähty erittäin vaativana 
tehtävänä, joka on edellyttänyt vahvaa johdon asiantuntijatukea ja 
uudenlaisen osaamisen hyödyntämistä, esimerkiksi johdon 
laskentatoimen asiantuntijoita. Asiantuntijatuen myötä vastuualueiden 
talouden ohjaus onkin huomattavasti parantunut, tuottavuus on 
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kehittynyt myönteisesti ja monimutkainen kokonaisuus on saatu 
budjettitasapainoon.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan uuden organisaation suurten 
asiakaspalveluosastojen johtajien tulisi kantaa selkeä kokonaisvastuu 
osastostaan ja sen arvoverkosta. Siksi tehtävät ovat erittäin vaativia ja 
edellyttävät johtajan suorassa käytössä olevaa korkeatasoista ja 
luotettavaa johdon tukea sekä kirkasta näkemystä organisaation 
johtamisvastuista. Tärkeintä on huolehtia siitä, että hallinnon ja 
asiakaspalveluosastojen työnjako ei luo sekavuutta johtamislinjaan.  

Organisaatiouudistuksen toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi se, 
mikä johtamisteoreettinen malli valitaan. Painotetaanko perinteisesti 
oman toiminnan johtamista vai kehitetäänkö sosiaali- ja 
terveydenhuollon uutta johtamista, joka perustuu arvoverkko- ja 
ekosysteeminäkemykseen. Jos arvoverkon johtaminen otetaan 
lähtökohdaksi, on sillä suoria vaikutuksia siihen, millaiset 
johtamisrakenteet luodaan ja millaista johtamisosaamista tarvitaan.

Voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013. 
Sosiaalilautakunta pitää välttämättöminä johtosääntöehdotuksen 
perusteluihin kirjattuja esityksiä siirtymävaiheen tehtävien hoitamisesta. 
Ennen johtosäännön voimaantuloa on vuoden 2012 aikana tehtävä 
välttämättömiä päätöksiä uuden johtosäännön voimaantulemiseksi. 
Esimerkiksi virastopäällikön ja osastopäälliköiden virat tulisi voida 
täyttää portaittain. Lisäksi vuoden 2013 alusta, siihen saakka kunnes 
uusi lautakunta on nimetty, on tehtäviä, jotka on johtosäännössä 
määritelty lautakunnan tehtäväksi. Edellä mainittujen tehtävien 
hoitaminen on johtosääntöehdotuksessa esitetty kaupunginhallituksen 
tehtäväksi.

Viraston ja osaston päälliköiden tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset (16§ - 20§)

Virastopäällikön tehtävien kohdat 1-5 ovat kaupungin 
mallijohtosäännön mukaiset.

Palvelusetelituottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus on viraston 
päällikölle esitetty uusi tehtävä. Viraston päällikkö päättää, mitkä ovat 
palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi 
sekä kuka voi hyväksyä palveluntuottajaksi ja kuka voi peruuttaa 
hyväksymisen.

Kohdan 7 mukaan viraston päällikkö määrä viranhaltijan toimimaan 
tartuntatautilain ja mielenterveyslain mukaisena terveyskeskuksen 
vastaavana lääkärinä sekä terveydenhuoltolain mukaisena 
terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä. 
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Johtosääntöehdotuksen määräykset viraston päällikön tehtävistä 
poikkeavat eräissä kohdin nykyisestä sosiaalitoimen johtosäännöstä. 
Ehdotuksen mukaan viraston päällikkö määrää viranhaltijan toimimaan 
Helsingin erityishuoltopiirin johtajana. Nykyisen johtosäännön mukaan 
viraston päällikkö tai hänen määräämänsä toimii Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana. Lisäksi viraston päällikkö määrää 
viranhaltijan toimimaan lastensuojelulain tarkoittamana sosiaalihuollon 
johtavana viranhaltijana. Nykyisen sosiaalijohtosäännön mukaan 
viraston päällikkö toimii lastensuojelulain tarkoittamana sosiaalihuollon 
johtavana viranhaltijana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluseteleiden kriteerit. 
Virastopäällikkö valitsee tuottajat kriteereiden perusteella.

Johtosääntöehdotuksessa viraston päällikön tehtäväksi on siirretty 
nykyisessä sosiaalitoimen johtosäännössä perhepalvelujohtajalle 
kuuluva tehtävä määrätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
lainsäädännön edellyttämät sekä avioliittolain tarkoittamat sovittelijat. 
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan päätöksenteon siirtämiselle 
osastopäälliköltä viraston päällikölle ei ole esitetty riittäviä perusteita ja 
katsoo siksi, että päätösvalta edellä mainittujen sovittelijoiden 
määräämisestä tulisi olla perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston 
osastopäälliköllä. Johtosääntöehdotusta tulisi siten tältä osin muuttaa.

Osaston päällikön tehtävät on määritelty kaupungin mallijohtosäännön 
mukaisesti, samoin henkilökunnan ottamista koskevat määräykset ja 
määräykset tehtävien hoitamisesta viraston päällikön tai 
osastopäällikön estyneenä ollessa.  

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysviraston 
viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksissa on 
otettu huomioon tehtävien erityinen luonne. Sosiaali- ja terveysviraston 
päällikön ja osaston päällikön tehtävät ovat hallinnollisia johtotehtäviä, 
eikä niihin sisälly asiakastyötä eikä välitöntä asiakastyön ohjausta. 
Hallinnollisen johtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei sisälly vaatimusta 
asiakastyökokemuksesta eikä tietyn tutkinnon suorittamisesta, vaan 
myös muulla tavoin hankittu alan tuntemus on riittävä.

Johtosäännön 19 §:n kelpoisuusvaatimuksissa on 1 momentin 
viittauksella ”sen lisäksi mitä muutoin on säädetty” ja 2 momentin 
viittauksella ”ottaen huomioon mitä erikseen on säädetty tai määrätty” 
varmistettu se, että silloin, kun tehtävä kuuluu sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 
soveltamisalaan, lainsäännökset otetaan huomioon. 

Lainsäädäntöviittauksilla on otettu huomioon se, mitä korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksessä 12.1.2012, 2954/1/09, on edellytetty. 
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Päätös koski kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimuksia 
johtosäännössä.

Lisäksi sosiaalilautakunta päätti esittää, että 1.1.2013 lukien 
lakkautetaan seuraavat virat: sosiaalijohtajan virka (vakanssinumero 
037200), perhepalvelujohtajan virka (vakanssinumero 026834), 
aikuispalvelujohtajan virka (vakanssinumero 026835), 
vanhuspalvelujohtajan virka (vakanssinumero 026836) sekä hallinto- ja 
kehittämisjohtajan virka (vakanssinumero 037201).

Sosiaalilautakunta esittää, että johtosääntöehdotuksen 4§:ään 
Lautakunnan tehtävät lisätään uusi
kohta 20: Vahvistaa sairaaloiden sairaansijojen ja muiden 
hoitopaikkojen määrä sekä päättää niiden tilapäisistä muutoksista, 
toimintayksikön aukioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Käsittely

24.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin Talentia Helsingin hallituksen 17. 
huhtikuuta 2012 päivätty kirjelmä Talentia Helsingin kannanotto 
sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen.

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen 
jaostot (2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään 
teksti: "Lautakunnan kooksi 13, kuten kaupunginhallituksessa on 
äänestetty."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."
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Poistetun tekstin tilalle lisätään seuraava teksti:
”Sosiaalilautakunta esittää päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
siirtämistä sosiaali- ja perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. 
Muutoin ne eivät tue lapsiperheiden palvelujen tai aikuisten palvelujen 
ydinprosesseja. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden tarpeesta 
liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. 

Samoin toimeentulotuki olisi irrallisena  päihde- ja 
mielenterveyspalveluista aika hampaaton työkalu aikuissosiaalityössä.”

Kannattaja: Jussi Tarkkanen

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen Voimaantulo- ja 
siirtymävaiheen tehtävät nimisestä luvusta poistetaan toinen virke, joka 
kuului: "Sosiaalilautakunta pitää välttämättöminä 
johtosääntöehdotuksen perusteluihin kirjattuja esityksiä siirtymävaiheen 
tehtävien hoitamisesta."

Luvun loppuun lisätään teksti: ”Sosiaalilautakunta esittää 
kaupunginhallituksen alaisen väliaikaisen jaoston perustamista 
valmistelemaan vastaavat asiat kuin johtosäännön mukaan lautakunta 
valmistelee ja päättää. Mukana olisi hyvä olla poliittisten ryhmien koon 
mukaisesti luottamushenkilöitä.”

Kannattaja: Jussi Tarkkanen

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston ja osaston 
päälliköiden tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset (16§-20§) nimisen luvun 
viides kappale, joka kuului "Sosiaalilautakunta pitää edellä esitettyjä 
viraston päällikön tehtäviä tarkoituksenmukaisina", korvataan 
seuraavalla tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 
palveluseteleiden kriteerit. Virastopäällikkö valitsee tuottajat 
kriteereiden perusteella."

Kannattaja: Jouko Kajanoja

Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen 
jaostot (2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
seuraava lisäys: "Ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen 
monialaisuus ja suuruus (yli kolmannes kaupungin käyttömenoista) 
lautakunnan on syytä olla moniääninen. Sosiaalilautakunnan mielestä 
lautakunnan tulisi olla 15-jäseninen.
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Kannattaja: Jussi Tarkkanen

Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun viimeisen kappaleen kaksi 
ensimmäistä riviä poistetaan.  Poistettava teksti kuuluu seuraavasti: 
"Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdotus kolmen 
hallinnollisen osaston muodostamisesta on perusteltu." Esittelijän 
lausuntoehdotuksen Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen sekä 
johdon asiantuntijapalvelut (13§-15§) nimisestä luvusta poistetaan 
luvun kolme viimeistä kappaletta, jotka kuuluivat seuraavasti:   

"Johtosääntöehdotuksen mukainen hallinnon tehtävien ryhmittely 
kolmeen osastotasoiseen yksikköön mahdollistaisi rakenteellisena 
ratkaisuna kunkin osastopäällikön syvällisemmän perehtymisen oman 
osastonsa toimialaan kuuluviin tehtäviin. Viraston johtoryhmässä heillä 
olisi suora yhteys kolmeen asiakaspalveluja tuottavan osaston 
päällikköön. Näin yhteistyö olisi sujuvaa sekä johtamista ja asiakastyön 
prosesseja tukevaa. 

Toisaalta hallinnon tehtävien ryhmittely kolmelle osastotasoiselle 
yksikölle asettaa haasteita sekä viraston että hallinnon toiminnan 
johtamiselle ja kehittämiselle. Riskinä on, että osastojako aiheuttaa 
kitkaa hallinnon sisäisessä työskentelyssä. Jotta kunkin osaston 
osaaminen tulisi hyödynnetyksi, kolmen osaston keskinäisen yhteistyön 
tulisi olla sujuvaa. Suurin osa tehtävistä ja prosesseista, joita hallinto 
hoitaa, edellyttää osaamista kaikilta kolmelta hallinnon osastolta. 
Hallintopalvelujen johtamisen hajautumisesta seuraa hallinnon 
kokonaisuuden ohjauksen vastuun siirtyminen virastopäällikölle. 

Asiakaspalveluosastojen näkökulmasta yhteistyökäytäntöjen luominen 
kolmen erillisen hallinnon osaston kanssa muodostuu haasteelliseksi. 
Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin."

Poistettujen kappaleiden tilalle kirjoitetaan seuraava teksti: "Sujuvien ja 
joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen kaikkea se, että 
tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin 
kokonaisuuksiin. Sosiaalilautakunta ei pidä perusteltuna kolmen 
hallinnollisen osaston perustamista. Sosiaaliviraston nykyinen osittain 
hajautettu käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja on syytä sijoittaa toiminnallisille osastoille ja 
virastotasoiset hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut voidaan 
sijoittaa yhteen osastoon."

Kannattaja: Terhi Mäki
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Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja: Esittelijän lausuntoehdotuksen Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osasto (10§) nimisen luvun toisen kappaleen 
loppuun seuraava lisäys: "Sosiaalilautakunta korostaakin HUS:n ja 
Helsingin kaupungin toimintojen nykyistä tehokkaampaa koordinointia. 
Se on sekä tarpeellista että mahdollista. Onhan Helsinki tuossa 
yhteistyössä tilaajan asemassa."

Kannattaja: Olli Valtonen

Vastaehdotus:
Jussi Tarkkanen: Esittelijän lausuntoehdotuksen Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen 
ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään teksti: "Sosiaali- ja 
kriisipäivystys siirretään sosiaali- ja perhepalveluihin. Päivystyksen 
ylivoimaisesti tärkein tehtävä on lastensuojelu, joten on luontevaa että 
lastensuojelu ja päivystystoiminta sijaitsevat samassa yksikössä."

Lisäksi saman luvun toisesta kappaleesta poistetaan sen loppuosa, 
joka kuului seuraavasti: "Sosiaalilautakunta katsoo kuitenkin, että 
kaikkien päivystyspalvelujen sijoittaminen terveys- ja päihdepalvelujen 
osastolle on perusteltu ratkaisu. Päivystyspalvelujen yhdistäminen 
edistää niiden yhteistä sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin 
valmistautumista ja niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
osaaminen vahvistaa koko osaston sosiaalialan osaamista. Yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on kuitenkin suunniteltava erikseen 
lastensuojelun päivystystarpeiden ehdoilla."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Olli Valtonen: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke:
"Viraston johtajan nimike on toimitusjohtaja."

Kannattaja: Mikko Virkamäki

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
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uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun kappaleen tilalle lisätään seuraava teksti: "Ehkäisevä 
päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja perhepalveluihin, 
johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue lapsiperheiden 
palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn tukiprosesseja selkeästi. 
Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden tarpeesta liittyy päihde- ja 
mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa huomioimisessa on ollut 
isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin lastensuojelun sijoitustarpeisiin. 
Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 21-vuotiaille ja siksi on 
perusteltua, että avunsaamisen taho ei vaihtuisi 18 vuotta täyttäessä 
kesken toisen asteen opiskelun." 

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Esittelijän lausuntoehdotuksen Ruotsinkieliset 
palvelut nimisen luvun loppuun lisätään seuraava virke: "Matilda Wrede 
Instituutin asema tulevassa organisaatiossa selvitetään erikseen ottaen 
huomioon sen erikoisasema osana ruotsinkielistä sosiaalitoimistoa."

Kannattajat: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Terhi Mäki: Esittelijän lausuntoehdotuksen loppuun lisätään seuraava 
teksti: "Sosiaalilautakunta esittää, että johtosääntöehdotuksen 4§:ään 
Lautakunnan tehtävät lisätään
kohdaksi 20:  Vahvistaa sairaaloiden sairaansijojen ja muiden 
hoitopaikkojen määrä sekä päättää niiden tilapäisistä muutoksista, 
toimintayksikön aukioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista."

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston 
organisaatio ja johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen 
kappaleen jälkeen lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke:
"Tulevan sosiaali- ja terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan 
sosiaali- ja terveysjohtaja."

Kannattajat: Jouko Kajanoja

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen jaostot 
(2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään teksti: 
"Lautakunnan kooksi 13, kuten kaupunginhallituksessa on äänestetty."

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen jaostot 
(2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava 
lisäys: "Ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen monialaisuus ja 
suuruus (yli kolmannes kaupungin käyttömenoista) lautakunnan on 
syytä olla moniääninen. Sosiaalilautakunnan mielestä lautakunnan 
tulisi olla 15-jäseninen.

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, 
Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Jussi 
Tarkkanen

Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti Jouko Kajanojan vastaehdotuksen 
äänin 7-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen jaostot 
(2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään teksti: 
"Lautakunnan kooksi 13, kuten kaupunginhallituksessa on äänestetty."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
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päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun tekstin tilalle lisätään seuraava teksti:
”Sosiaalilautakunta esittää päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
siirtämistä sosiaali- ja perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. 
Muutoin ne eivät tue lapsiperheiden palvelujen tai aikuisten palvelujen 
ydinprosesseja. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden tarpeesta 
liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. 

Samoin toimeentulotuki olisi irrallisena  päihde- ja 
mielenterveyspalveluista aika hampaaton työkalu aikuissosiaalityössä.”

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun kappaleen tilalle lisätään seuraava teksti:

"Ehkäisevä päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja 
perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue 
lapsiperheiden palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn 
tukiprosesseja selkeästi. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden 
tarpeesta liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 
21-vuotiaille ja siksi on perusteltua, että avunsaamisen taho ei vaihtuisi 
18 vuotta täyttäessä kesken toisen asteen opiskelun." 

JAA-äänet: Jussi Tarkkanen, Sirkku Ingervo.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Antti 
Valpas, Sanna Vesikansa.

Tyhjä: Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, Olli 
Valtonen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 250 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/13
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti Sirkku Ingervon 
vastaehdotuksen äänin  5-2, 4 tyhjää.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun tekstin tilalle lisätään seuraava teksti: 
"Ehkäisevä päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja 
perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue 
lapsiperheiden palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn 
tukiprosesseja selkeästi. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden 
tarpeesta liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 
21-vuotiaille ja siksi on perusteltua, että avunsaamisen taho ei vaihtuisi 
18 vuotta täyttäessä kesken toisen asteen opiskelun." 

JAA-äänet: Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Mikko 
Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Tyhjä: Sara Paavolainen.

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5-5, 
1 tyhjä, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Voimaantulo- ja 
siirtymävaiheen tehtävät nimisestä luvusta poistetaan toinen virke, joka 
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kuului: "Sosiaalilautakunta pitää välttämättöminä 
johtosääntöehdotuksen perusteluihin kirjattuja esityksiä siirtymävaiheen 
tehtävien hoitamisesta." Luvun loppuun lisätään teksti: 
"Sosiaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen alaisen väliaikaisen 
jaoston perustamista valmistelemaan vastaavat asiat kuin 
johtosäännön mukaan lautakunta valmistelee ja päättää. Mukana olisi 
hyvä olla poliittisten ryhmien koon mukaisesti luottamushenkilöitä."

JAA-äänet: Gunvor Brettschneider, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara 
Paavolainen, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Jouko Kajanoja, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Esittelijän ehdotus voitti Sirkku Ingervon vastaehdotuksen äänin 6-5.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston ja osaston 
päälliköiden tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset (16§-20§) nimisen luvun 
viides kappale, joka kuului "Sosiaalilautakunta pitää edellä esitettyjä 
viraston päällikön tehtäviä tarkoituksenmukaisina", korvataan 
seuraavalla tekstillä:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluseteleiden kriteerit. 
Virastopäällikkö valitsee tuottajat kriteereiden perusteella."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki,  Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-3.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§ - 9§) nimisen luvun viimeisen kappaleen kaksi 
ensimmäistä riviä poistetaan. Poistettava teksti kuuluu seuraavasti: 
"Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdotus kolmen 
hallinnollisen osaston muodostamisesta on perusteltu." Esittelijän 
lausuntoehdotuksen Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen sekä 
johdon asiantuntijapalvelut (13§ - 15§) nimisestä luvusta poistetaan 
luvun kolme viimeistä kappaletta, jotka kuuluivat seuraavasti: " 
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"Johtosääntöehdotuksen mukainen hallinnon tehtävien ryhmittely 
kolmeen osastotasoiseen yksikköön mahdollistaisi rakenteellisena 
ratkaisuna kunkin osastopäällikön syvällisemmän perehtymisen oman 
osastonsa toimialaan kuuluviin tehtäviin. Viraston johtoryhmässä heillä 
olisi suora yhteys kolmeen asiakaspalveluja tuottavan osaston 
päällikköön. Näin yhteistyö olisi sujuvaa sekä johtamista ja asiakastyön 
prosesseja tukevaa. 

Toisaalta hallinnon tehtävien ryhmittely kolmelle osastotasoiselle 
yksikölle asettaa haasteita sekä viraston että hallinnon toiminnan 
johtamiselle ja kehittämiselle. Riskinä on, että osastojako aiheuttaa 
kitkaa hallinnon sisäisessä työskentelyssä. Jotta kunkin osaston 
osaaminen tulisi hyödynnetyksi, kolmen osaston keskinäisen yhteistyön 
tulisi olla sujuvaa. Suurin osa tehtävistä ja prosesseista, joita hallinto 
hoitaa, edellyttää osaamista kaikilta kolmelta hallinnon osastolta. 
Hallintopalvelujen johtamisen hajautumisesta seuraa hallinnon 
kokonaisuuden ohjauksen vastuun siirtyminen virastopäällikölle. 

Asiakaspalveluosastojen näkökulmasta yhteistyökäytäntöjen luominen 
kolmen erillisen hallinnon osaston kanssa muodostuu haasteelliseksi. 
Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin."

Poistettujen kappaleiden tilalle kirjoitetaan seuraava teksti: "Sujuvien ja 
joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen kaikkea se, että 
tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin 
kokonaisuuksiin. Sosiaalilautakunta ei pidä perusteltuna kolmen 
hallinnollisen osaston perustamista. Sosiaaliviraston nykyinen osittain 
hajautettu käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja on syytä sijoittaa toiminnallisille osastoille ja 
virastotasoiset hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut voidaan 
sijoittaa yhteen osastoon."

JAA-äänet: Gunvor Brettschneider, Tuomas Nurmela, Sara 
Paavolainen, Mikko Virkamäki, 
Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa.

EI-äänet: Jouko Kajanoja, Terhi Mäki.

Tyhjä: Sirkku Ingervo.

Esittelijän ehdotus voitti Jouko Kajanojan vastaehdotuksen äänin 8-2, 1 
tyhjä.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.
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EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Perhe- ja sosiaalipalvelujen 
osasto (10§) nimisen luvun toisen kappaleen loppuun seuraava lisäys: 
"Sosiaalilautakunta korostaakin HUS:n ja Helsingin kaupungin 
toimintojen nykyistä tehokkaampaa koordinointia. Se on sekä 
tarpeellista että mahdollista. Onhan Helsinki tuossa yhteistyössä 
tilaajan asemassa." 

JAA-äänet: 0

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas 
Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, Jussi Tarkkanen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Jouko Kajanojan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen lautakunnan 
yksimielisin äänin 11-0.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen 
ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään teksti: "Sosiaali- ja 
kriisipäivystys siirretään sosiaali- ja perhepalveluihin. Päivystyksen 
ylivoimaisesti tärkein tehtävä on lastensuojelu, joten on luontevaa, että 
lastensuojelu ja päivystystoiminta sijaitsevat samassa yksikössä."

Lisäksi saman luvun toisesta kappaleesta poistetaan sen loppuosa, 
joka kuului seuraavasti: "Sosiaalilautakunta katsoo kuitenkin, että 
kaikkien päivystyspalvelujen sijoittaminen terveys- ja päihdepalvelujen 
osastolle on perusteltu ratkaisu. Päivystyspalvelujen yhdistäminen 
edistää niiden yhteistä sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin 
valmistautumista ja niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
osaaminen vahvistaa koko osaston sosiaalialan osaamista. Yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on kuitenkin suunniteltava erikseen 
lastensuojelun päivystystarpeiden ehdoilla."

JAA-äänet: Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara 
Paavolainen, Mikko Virkamäki, Antti Valpas, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jussi Tarkkanen, Sanna Vesikansa, 
Sirkku Ingervo.

Esittelijän ehdotus voitti Jussi Tarkkasen vastaehdotuksen äänin 7-4.

10 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
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lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke: "Viraston johtajan nimike 
on toimitusjohtaja."

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke: "Tulevan sosiaali- ja 
terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan sosiaali- ja 
terveysjohtaja."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti Olli Valtosen 
vastaehdotuksen äänin 8-3.

11 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke: "Tulevan sosiaali- ja 
terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan sosiaali- ja 
terveysjohtaja."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Jussi Tarkkanen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6-5.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Ruotsinkieliset palvelut 
nimisen luvun loppuun lisätään seuraava virke: "Matilda Wrede 
Instituutin asema tulevassa organisaatiossa selvitetään erikseen ottaen 
huomioon sen erikoisasema osana ruotsinkielistä sosiaalitoimistoa."

JAA-äänet: 0
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EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas 
Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, Jussi Tarkkanen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
lautakunnan yksimielisin äänin 11-0.

13 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen loppuun lisätään seuraava 
teksti: "Sosiaalilautakunta esittää, että johtosääntöehdotuksen 4§:ään 
Lautakunnan tehtävät lisätään kohdaksi 20: Vahvistaa sairaaloiden 
sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä sekä päättää niiden 
tilapäisistä muutoksista, toimintayksikön aukioloajoista sekä vahvistaa 
ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Terhi Mäen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-3.

Merkittiin, että Sirkku Ingervo ilmoitti päätökseen seuraavan sisältöisen 
eriävän mielipiteen:

On järkevää, että perustetaan väliaikainen jaosto, joka valmistelee 
nykyisen ja tulevan johtosäännön mukaiset lautakunnalle nyt ja 
tulevaisuudessa kuuluvat tärkeimmät asiat siirtymäkauden aikana. 
Virastopäällikön ja osastopäälliköiden valinnat sekä käyttösuunnitelma 
ovat isoja asioita, jotka vaativat runsasta perehtymistä eikä ole 
järkevää kuormittaa niillä kaupunginhallitusta. Lisäksi on hyvä ottaa 
huomioon poliittiset voimasuhteet jaostossa oikeudenmukaisiksi ja 
huomioida lautakuntien riittävä asiantuntemus jaostossa.

Merkittiin, että Jouko Kajanoja ja Terhi Mäki ilmoittivat päätökseen 
seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:

Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Emme pidä perusteltuna 
kolmen hallinnollisen osaston perustamista. Sosiaaliviraston nykyinen 
osittain hajautettu käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja on syytä sijoittaa toiminnallisille osastoille ja 
virastotasoiset hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut voidaan 
sijoittaa yhteen osastoon.
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Merkittiin, että Mikko Virkamäki ilmoitti päätökseen seuraavan 
sisältöisen eriävän mielipiteen:

Sosiaali- ja terveysjohtaja -nimikkeestä voi syntyä juridis-hallinnollisia 
ongelmia kyseisen viran pätevyysehtoja määriteltäessä. Lisäksi se 
rajaa mahdollisesti väärällä tavalla kyseiseen vaativaan tehtävään 
valittavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia. Viittaan tältä osin nykyisen 
sosiaalijohtajan valintavaiheessa käytyyn pitkäaikaiseen 
oikeusprosessiin.

Merkittiin, että Tuomas Nurmela ja Olli Valtonen ilmoittivat päätökseen 
eriävän mielipiteensä yhtyen Mikko Virkamäen eriävän mielipiteen 
perusteluihin.

17.04.2012 Pöydälle

04.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

20.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Paavo Voutilainen, sosiaalijohtaja, puhelin: 310 43211

paavo.voutilainen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 24.04.2012 § 101

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Terveyslautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että sosiaali- ja 
terveystoimen johtosääntö hyväksytään liitteenä numero 1 olevan 
esityksen mukaisena 1.1.2013 lukien seuraavin huomautuksin ja 
mahdollisin muutoksin: 

"Terveyslautakunta esittää vammaisten sosiaalipalvelujen ja 
vammaisneuvonnan sijoittamista perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon 
sairaala- ja hoivapalvelujen asemesta. Vammaisneuvosto ja 
vammaisjärjestöt ovat esittäneet tälle painavia perusteluja. Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osasto tukisi vammaisten selviytymistä normaalissa 
elämässä. Laitoshoitoon rinnastaminen on koettu vammaisten taholla 
vanhanaikaiseksi ja asenteelliseksi. Valtavirtaistamisen periaatteen 
mukaisesti vammaisten pitäisi saada tarvitsemansa palvelut 
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ensisijaisesti sieltä, mistä muutkin saman ikäiset kuntalaiset ne 
hankkivat.

Jokaisessa organisaatiomallissa rajapinnat muodostuvat jonnekin. 
Esitetyssä organisaatiomallissa on kuitenkin pyritty muuttamaan 
nykyisiä rajapintoja niin, että nyt vaikeimmiksi koetut ongelmat, ennen 
muuta vanhusten hoito ja palveluketjut sekä mielenterveyden ja 
päihdepalveluiden osittainen erillisyys, saadaan korjattua. Tässä on 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan onnistuttu varsin hyvin. 
Uusien rajapintojen hallinta tulee olemaan uuden organisaation 
onnistumisen keskeinen edellytys. Myöskään nyt hyvin toimivia 
palveluketjuja ei tule hukata uudistuksen yhteydessä. 

Sekä terveys- että sosiaalipuolen toimintoja on ansiokkaasti tuotu 
jokaisen kolmen ns. substanssiosaston piiriin, mikä onkin välttämätöntä 
todellisten synergiahyötyjen esiin saamiseksi. Jatkossa 
muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sektoreiden erilaisten 
kulttuurien asenteita ja perinteitä toimimaan aidosti yhteen ja 
muuntamaan siten palveluita nykytarpeita paremmin vastaaviksi ja 
potilaan sekä asiakkaan näkökulmasta selkeiksi.  

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että saman osaston ja budjetin alle on 
tuotu samaan hoitoketjuun kuuluvia eriasteisia toimintoja (ehkäisevät ja 
korjaavat), jolloin kannuste painottaa kevyempiä, edullisempia ja 
ongelmia ehkäiseviä toimintoja on rakennettu organisaatiomalliin 
sisään.  

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että HUS-yhteydet on uudessa 
mallissa luotava koko lailla uudelta pohjalta.  

Terveyslautakunta edellyttää myös, että jatkovalmistelussa arvioidaan 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen ja 
luodaan näiden osalta toimivat käytännöt ja rakenteet.

Kaupungin terveyskeskuksen terveyspalveluja käyttää vuosittain noin 
400 000 ja HUS:n palveluja yli 150 000 helsinkiläistä. Sosiaalitoimen 
kanssa yhteisiä asiakkaita arvioidaan olevan muutamia kymmeniä 
tuhansia, kun päivähoitoa ja pelkkää toimeentulotukea saavia ei lueta 
mukaan. Esitetyssä organisaatioratkaisussa on erityisesti huomioitu 
viimeksi mainitut terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteiset, paljon 
palveluja tarvitsevat ja käyttävät moniongelmaiset asiakkaat. Kuitenkin 
vähintään yhtä tärkeää on varmistaa uudessa virastossa 
terveydenhuollon asiakkaiden suuren enemmistön, pelkkiä perus- ja 
erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevien henkilöiden hoidon sujuvuus 
ja tehokkuus samoin kuin sujuvat ja selkeät yhteistyö- ja vastuusuhteet 
HUSin ja sen toimijoiden kanssa.
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Hallinnon ja hallinnollisten tukipalvelujen erottaminen toiminnan 
osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden muodostaminen 
kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on tärkeää, jotta 
yhdistetyn viraston suurta budjettia ja henkilöstöä sekä tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmäksi nousevaa tietohallintoa johtavilla henkilöillä on 
mahdollisuus yhdessä muiden osastopäälliköiden kanssa tehdä suoraa 
yhteistyötä johtoryhmässä ja tukea prosessien kehittämistä.

Terveyslautakunta katsoo, että johtosäännön kohta 2 § tulee muuttaa 
muotoon  "Lautakunnassa on 13 jäsentä". Koska sosiaali- ja 
terveystoimen alue on erittäin suuri Helsingin kaupungin 
hallintokokonaisuudessa, tulee lautakunnassa olla vähintään 13 
jäsentä. Näin turvataan lautakunnan laaja-alainen asiantuntemus ja 
moniarvoinen yhteiskunnallinen edustavuus.

Terveyslautakunta katsoo, että on tärkeätä, että lautakunta päättää 
hoitopaikoista ja sairaansijoista ja että tämä tehtävä on syytä kirjata 
johtosääntöön kuten se on nyt terveysjohtosäännössä.

Terveyslautakunta esittää, että palvelusetelipalveluntuottajien 
hyväksymiskriteerit siirrettäisiin virastopäälliköltä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätettäväksi.

Lisäksi terveyslautakunta esittää, että johtosäännön alla mainitut 
pykälät muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 '10 §Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala
  
 Osasto huolehtii perhe- ja sosiaalipalveluista sekä 

lautakunnan määräämistä muista palveluista 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

  
 11 §Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala
  
 Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja 

päivystyspalveluista sekä  lautakunnan 
määräämistä muista palveluista 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

  
 12 §Sairaala-, kuntoutus- ja 

hoivapalvelujen toimiala
  
 Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus-, 

hoiva- ja vammaispalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista 
palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
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mukaisesti.'

Samalla terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- 
ja terveysvirastoon perustetaan 1.1.2013 lukien virastopäällikön virka ja 
seuraavat osastopäälliköiden virat:

 Perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston osastopäällikkö
 Terveys- ja päihdepalvelujen osaston osastopäällikkö
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osaston osastopäällikkö
 Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaston osastopäällikkö
 Talous- ja tukipalvelujen osaston osastopäällikkö
 Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osastopäällikkö tai

mikäli hallinnon toimintojen osalta päädytään muuttamaan alkuperäistä 
esitystä edellä olevan lausunnon pohjalta, edellä esitettyjen kolmen 
hallinnon toimintoja varten perustettaviksi esitettävien osastopäällikön 
virkojen sijasta perustetaan kaksi osastopäällikön virkaa. 

Terveyslautakunta haluaa kaupunginhallituksen ottavan huomioon, että 
uudessa organisaatiossa on tiedossa palkkaepäkohtien korjaamisen 
tarve, koska tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa tehtävissä. 
Uuden organisaation henkilöstön palkkaus pitää olla tehtävien 
vaativuuden arviointiin perustuvaa. Palkkaepäkohtien korjaaminen 
edellyttää keskitettyä erillisrahoitusta.

Lisäksi terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
terveyskeskuksen toimitusjohtajan virka (vak nro 019000) lakkautetaan 
ja perustetaan uusi sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virka 
siitä alkaen, kun se on mahdollista.

Edelleen lautakunta päätti esittää, että lakkautetaan seuraavat 
osastopäällikön virat siitä lukien, kun se on mahdollista eikä virkoja 
enää tarvita:

 johtajahammaslääkäri (vak. nro 026710)
 johtajalääkäri, (vak. nro 026711)
 johtajapsykiatri, (vak. nro 026713)
 kehittämisjohtaja, (vak. nro 019100 ) 
 kotihoidon johtaja (vak. nro 026832)
 terveysasemien johtaja (vak. nro 026709) 

Käsittely

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi yhteensä 12 jäljempää 
ilmenevän äänestyksen jälkeen.
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1. vastaehdotus:
Jäsen Leppänen ehdotti jäsen Autin kannattamana sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenmäärää koskevaksi kannanotoksi, että 
sosiaali- ja terveystoimen suuruudesta ja monialaisuudesta johtuen sitä 
ohjaavan lautakunnan on syytä olla moniääninen ja sen pitäisi taata 
mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen edustus. Näin ollen 
terveyslautakunnan mielestä lautakunnan tulisi olla vähintään 15 
jäseninen.

2. vastaehdotus:
Jäsen Kuuskoski puolestaan ehdotti jäsen Heistaron kannattamana 
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenmäärää koskevaksi kannanotoksi 
seuraavaa:
Terveyslautakunta katsoo, että johtosäännön kohta 2 § tulee muuttaa 
muotoon  "Lautakunnassa on 13 jäsentä". Koska sosiaali- ja 
terveystoimen alue on erittäin suuri Helsingin kaupungin 
hallintokokonaisuudessa, tulee lautakunnassa olla vähintään 13 
jäsentä. Näin turvataan lautakunnan laaja-alainen asiantuntemus ja 
moniarvoinen yhteiskunnallinen edustavuus.

3. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana 
lausuntoehdotukseen seuraavia muutoksia: 
Esittelijän lausuntoehdotuksen 1- 4 kappale sekä 7. kappale poistetaan 
ja korvataan seuraavilla kappaleilla: 

"Jokaisessa organisaatiomallissa rajapinnat muodostuvat jonnekin. 
Esitetyssä organisaatiomallissa on kuitenkin pyritty muuttamaan 
nykyisiä rajapintoja niin, että nyt vaikeimmiksi koetut ongelmat, ennen 
muuta vanhusten hoito ja palveluketjut sekä mielenterveyden ja 
päihdepalveluiden osittainen erillisyys, saadaan korjattua. Tässä on 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan onnistuttu varsin hyvin. 
Uusien rajapintojen hallinta tulee olemaan uuden organisaation 
onnistumisen keskeinen edellytys. Myöskään nyt hyvin toimivia 
palveluketjuja ei tule hukata uudistuksen yhteydessä. 

Sekä terveys- että sosiaalipuolen toimintoja on ansiokkaasti tuotu 
jokaisen kolmen ns. substanssiosaston piiriin, mikä onkin välttämätöntä 
todellisten synergiahyötyjen esiin saamiseksi. Jatkossa 
muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sektoreiden erilaisten 
kulttuurien asenteita ja perinteitä toimimaan aidosti yhteen ja 
muuntamaan siten palveluita nykytarpeita paremmin vastaaviksi ja 
potilaan sekä asiakkaan näkökulmasta selkeiksi. 

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että saman osaston ja budjetin alle on 
tuotu samaan hoitoketjuun kuuluvia eriasteisia toimintoja (ehkäisevät ja 
korjaavat), jolloin kannuste painottaa kevyempiä, edullisempia ja 
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ongelmia ehkäiseviä toimintoja on rakennettu organisaatiomalliin 
sisään. 

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että HUS-yhteydet on uudessa 
mallissa luotava koko lailla uudelta pohjalta.  

Terveyslautakunta edellyttää myös, että jatkovalmistelussa arvioidaan 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen ja 
luodaan näiden osalta toimivat käytännöt ja rakenteet."

4. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän lausuntoehdotuksen hallintoa ja hallinnollisia 
tukipalveluja koskeva 7 kappale korvataan seuraavalla tekstillä ja 8 
kappale poistetaan: 

"Hallinnon ja hallinnollisten tukipalvelujen erottaminen toiminnan 
osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden muodostaminen 
kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on tärkeää, jotta 
yhdistetyn viraston suurta budjettia ja henkilöstöä sekä tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmäksi nousevaa tietohallintoa johtavilla henkilöillä on 
mahdollisuus yhdessä muiden osastopäälliköiden kanssa tehdä suoraa 
yhteistyötä johtoryhmässä ja tukea prosessien kehittämistä."

5. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän päätösehdotuksen 10. kappaleessa oleva 
"virastopäällikön" - sanan sijasta käytetään termiä "toimitusjohtajan" 
sekä päätösehdotuksen 12. kappaleessa sana "virastopäällikön"  
korvataan sanalla "toimitusjohtajan".

6. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän päätösehdotuksen 10. kappaleessa olevat 
toiminnallisten osastojen nimet muutetaan seuraaviksi:

Hyvinvointipalvelut
Terveyspalvelut
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä poistetaan kappaleen viimeinen 
sana "tai".

7. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän päätösehdotuksen 11. kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:
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"Mikäli hallinnon toimintojen osalta päädytään muuttamaan 
alkuperäistä esitystä edellä olevan lausunnon pohjalta, edellä 
esitettyjen kolmen hallinnon toimintoja varten perustettaviksi 
esitettävien osastopäällikön virkojen sijasta perustetaan kaksi 
osastopäällikön virkaa."

8. vastaehdotus:
Jäsen Leppänen ehdotti puheenjohtaja Malisen kannattamana, että 
esittelijän päätösehdotuksen kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään uusi 
kappale, joka kuuluu: " Terveyslautakunta katsoo, että on tärkeätä, että 
lautakunta päättää hoitopaikoista ja sairaansijoista ja, että tämä tehtävä 
on syytä kirjata johtosääntöön kuten se on nyt terveysjohtosäännössä."

9. vastaehdotus:
Puheenjohtaja Malinen ehdotti jäsen Leppäsen kannattamana, että 
lausuntoon lisätään ennen esittelijän päätösehdotuksen 12. kappaletta 
uusi kappale, joka kuuluu: "Terveyslautakunta haluaa 
kaupunginhallituksen ottavan huomioon, että uudessa organisaatiossa 
on tiedossa palkkaepäkohtien korjaamisen tarve, koska 
tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa tehtävissä. Uuden 
organisaation henkilöstön palkkaus pitää olla tehtävien vaativuuden 
arviointiin perustuvaa. Palkkaepäkohtien korjaaminen edellyttää 
keskitettyä erillisrahoitusta." 

10. vastaehdotus:
Jäsen Heistaro ehdotti jäsen Kuuskosken kannattamana, että 
lausuntoon lisätään seuraava esitys: 

"Lisäksi terveyslautakunta esittää, että johtosäännön alla mainitut 
pykälät muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

10 §
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii perhe- ja sosiaalipalveluista sekä lautakunnan 
määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

11 §
Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala

Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä  
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

12 §
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala
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Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus-, hoiva- ja vammaispalveluista 
sekä lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

11. vastaehdotus:
Jäsen Tuominen ehdotti jäsen Kousan kannattamana, että lausunnon 
ensimmäiseksi kappaleeksi lisätään seuraava esitys: 
"Terveyslautakunta esittää vammaisten sosiaalipalvelujen ja 
vammaisneuvonnan sijoittamista perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asemesta. Vammaisneuvosto 
ja vammaisjärjestöt ovat esittäneet tälle painavia perusteluja. Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osasto tukisi vammaisten selviytymistä normaalissa 
elämässä. Laitoshoitoon rinnastaminen on koettu vammaisten taholla 
vanhanaikaiseksi ja asenteelliseksi. Valtavirtaistamisen periaatteen 
mukaisesti vammaisten pitäisi saada tarvitsemansa palvelut 
ensisijaisesti sieltä, mistä muutkin saman ikäiset kuntalaiset ne 
hankkivat." 

12. vastaehdotus:
Jäsen Leppänen ehdotti puheenjohtaja Malisen kannattamana, että 
esittelijän päätösehdotuksen kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään 
seuraava esitys: "Terveyslautakunta esittää, että 
palvelusetelipalveluntuottajien hyväksymiskriteerit siirrettäisiin 
virastopäälliköltä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi."

Ensimmäinen äänestys suoritettiin jäsenten Leppänen ja Kuuskoski 
tekemien sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenmäärää koskevien 
muutosesityksen välillä ja tässä äänestyksessä todettiin 
terveyslautakunnan äänin 7 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva 
Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu 
Tuominen)- 2 (Autti, Leppänen) kannattavan jäsen Kuuskosken 
vastaehdotusta. 

Toinen äänestys suoritettiin esittelijän sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenmäärää koskevan ehdotuksen ja ensimmäisen äänestyksen 
voittaneen jäsen Kuuskosken  ehdotuksen välillä ja tässä 
äänestyksessä todettiin lautakunnan yksimielisesti olevan jäsen 
Kuuskosken vastaehdotuksen kannalla. 

Kolmas äänestys suoritettiin esittelijän ja alla olevan varapuheenjohtaja 
Muurisen lausunnon 1- 4 ja 7 kappaleiden poistamista ja 
korvaamisesta toisella tekstillä koskevan 3. muutosesityksen välillä ja 
tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan äänin 7 (Sami Heistaro, 
Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Riitta 
Snäll, Hannu Tuominen)- 2( Autti, Leppänen) olevan Muurisen 
vastaehdotuksen kannalla.
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"Esittelijän lausuntoehdotuksen 1- 4 kappale sekä 7. kappale 
poistetaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla: 
Jokaisessa organisaatiomallissa rajapinnat muodostuvat jonnekin. 
Esitetyssä organisaatiomallissa on kuitenkin pyritty muuttamaan 
nykyisiä rajapintoja niin, että nyt vaikeimmiksi koetut ongelmat, ennen 
muuta vanhusten hoito ja palveluketjut sekä mielenterveyden ja 
päihdepalveluiden osittainen erillisyys, saadaan korjattua. Tässä on 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan onnistuttu varsin hyvin. 
Uusien rajapintojen hallinta tulee olemaan uuden organisaation 
onnistumisen keskeinen edellytys. Myöskään nyt hyvin toimivia 
palveluketjuja ei tule hukata uudistuksen yhteydessä.  

Sekä terveys- että sosiaalipuolen toimintoja on ansiokkaasti tuotu 
jokaisen kolmen ns. substanssiosaston piiriin, mikä onkin välttämätöntä 
todellisten synergiahyötyjen esiin saamiseksi. Jatkossa 
muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sektoreiden erilaisten 
kulttuurien asenteita ja perinteitä toimimaan aidosti yhteen ja 
muuntamaan siten palveluita nykytarpeita paremmin vastaaviksi ja 
potilaan sekä asiakkaan näkökulmasta selkeiksi.  

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että saman osaston ja budjetin alle on 
tuotu samaan hoitoketjuun kuuluvia eriasteisia toimintoja (ehkäisevät ja 
korjaavat), jolloin kannuste painottaa kevyempiä, edullisempia ja 
ongelmia ehkäiseviä toimintoja on rakennettu organisaatiomalliin 
sisään.  

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että HUS-yhteydet on uudessa 
mallissa luotava koko lailla uudelta pohjalta.   

Terveyslautakunta edellyttää myös, että jatkovalmistelussa arvioidaan 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen ja 
luodaan näiden osalta toimivat käytännöt ja rakenteet. "

Neljäs äänestys suoritettiin esittelijän ja alla olevan, jäsen Muurisen 
tekemän hallintoa ja hallinnollisia tukipalveluja koskevan vastaehdotus 
4:n välillä ja tässä neljännessä äänestyksessä todettiin lautakunnan 
äänin 7 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, 
Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen) - 2 (Autti, Leppänen) 
olevan varapuheenjohtaja Muurisen vastaesityksen kannalla.

"Esittelijän lausuntoehdotuksen hallintoa ja hallinnollisia tukipalveluja 
koskeva 7 kappale korvataan seuraavalla tekstillä ja 8 kappale 
poistetaan: 

Hallinnon ja hallinnollisten tukipalvelujen erottaminen toiminnan 
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osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden muodostaminen 
kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on tärkeää, jotta 
yhdistetyn viraston suurta budjettia ja henkilöstöä sekä tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmäksi nousevaa tietohallintoa johtavilla henkilöillä on 
mahdollisuus yhdessä muiden osastopäälliköiden kanssa tehdä suoraa 
yhteistyötä johtoryhmässä ja tukea prosessien kehittämistä."

Viides äänestys suoritettiin esittelijän ja varapuheenjohtaja Muurisen  
tekemän vastaehdotus 5:n välillä välillä, jonka mukaan esittelijän 
päätösehdotuksen 10. kappaleessa olevan "virastopäällikön" - sanan 
sijasta käytetään termiä "toimitusjohtajan" sekä päätösehdotuksen 12. 
kappaleessa sana "virastopäällikön"  korvataan sanalla 
"toimitusjohtajan" ja tässä viidennessä äänestyksessä todettiin 
lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas 
Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll) kannattavan esittelijän ehdotusta.

Kuudes äänestys suoritettiin esittelijän ja varapuheenjohtaja Muurisen 
tekemän vastaehdotus 6:n välillä, jonka mukaan esittelijän 
päätösehdotuksen 10. kappaleessa olevat toiminnallisten osastojen 
nimet muutetaan seuraaviksi: Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut, 
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä 
poistetaan kappaleen viimeinen sana "tai" ja tässä äänestyksessä 
todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, 
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen) - 3 (Sami 
Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll) kannattavan esittelijän 
ehdotusta.

Seitsemäs äänestys suoritettiin esittelijän ja varapuheenjohtaja 
Muurisen tekemän vastaehdotus 7:n välillä, jonka mukaan esittelijän 
päätösehdotuksen 11. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
"Mikäli hallinnon toimintojen osalta päädytään muuttamaan 
alkuperäistä esitystä edellä olevan lausunnon pohjalta, edellä 
esitettyjen kolmen hallinnon toimintoja varten perustettaviksi 
esitettävien osastopäällikön virkojen sijasta perustetaan kaksi 
osastopäällikön virkaa" ja tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan 
äänin 7 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, 
Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen) - 2 (Autti, Leppänen) 
olevan varapuheenjohtaja Muurisen vastaesityksen kannalla.

Kahdeksas äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Leppäsen tekemän 
vastaehdotus 8:n välillä, jonka mukaan  esittelijän päätösehdotuksen 
kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään uusi kappale, joka kuuluu: 
"Terveyslautakunta katsoo, että on tärkeätä, että lautakunta päättää 
hoitopaikoista ja sairaansijoista ja että tämä tehtävä on syytä kirjata 
johtosääntöön kuten se on nyt terveysjohtosäännössä" ja tässä 
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äänestyksessä todettiin lautakunnan yksimielisesti kannattavan jäsen 
Leppäsen vastaehdotusta.

Yhdeksäs äänestys suoritettiin esittelijän ja puheenjohtaja Malisen 
tekemän vastaehdotus 9:n välillä, jonka mukaan lausuntoon lisätään 
ennen esittelijän päätösehdotuksen 12. kappaletta uusi kappale, joka 
kuuluu: "Terveyslautakunta haluaa kaupunginhallituksen ottavan 
huomioon, että uudessa organisaatiossa on tiedossa palkkaepäkohtien 
korjaamisen tarve, koska tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa 
tehtävissä. Uuden organisaation henkilöstön palkkaus pitää olla 
tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvaa. Palkkaepäkohtien 
korjaaminen edellyttää keskitettyä erillisrahoitusta" ja tässä 
äänestyksessä todettiin lautakunnan kannattavan puheenjohtaja 
Malisen vastaehdotusta äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva 
Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen)- 0, 
kolmen jäsenen (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll) 
äänestäessä tyhjää.

10. äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Heistaron tekemän 
vastaehdotus 10:n välillä, jonka mukaan lausuntoon lisätään seuraava 
esitys: "Lisäksi terveyslautakunta esittää, että johtosäännön alla 
mainitut pykälät muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
10 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala 
Osasto huolehtii perhe- ja sosiaalipalveluista sekä lautakunnan 
määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
11 § Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala 
Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä  
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. 
12 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala 
Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus-, hoiva- ja vammaispalveluista 
sekä lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti" ja tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan  
äänin 6 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Seija Muurinen, 
Riitta Snäll, Hannu Tuominen)- 3 (Lilli Autti, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen) olevan jäsen Heistaron vastaehdotuksen kannalla.

11. äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Tuomisen tekemän 
vastaehdotus 11:n välillä, jonka mukaan lausunnon ensimmäiseksi 
kappaleeksi lisätään seuraava esitys: "Terveyslautakunta esittää 
vammaisten sosiaalipalvelujen ja vammaisneuvonnan sijoittamista 
perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen asemesta. Vammaisneuvosto ja vammaisjärjestöt ovat 
esittäneet tälle painavia perusteluja. Perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto 
tukisi vammaisten selviytymistä normaalissa elämässä. Laitoshoitoon 
rinnastaminen on koettu vammaisten taholla vanhanaikaiseksi ja 
asenteelliseksi. Valtavirtaistamisen periaatteen mukaisesti vammaisten 
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pitäisi saada tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti sieltä, mistä muutkin 
saman ikäiset kuntalaiset ne hankkivat" ja tässä äänestyksessä 
todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Joonas 
Leppänen, Jouko Malinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen)- 3 (Sami 
Heistaro, Eeva Kuuskoski, Seija Muurinen) kannattavan jäsen 
Tuomisen vastaehdotusta.

12. äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Leppäsen tekemän 
vastaehdotus 12:n välillä, jonka mukaan esittelijän päätösehdotuksen 
kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään seuraava esitys: "Terveyslautakunta 
esittää, että palvelusetelipalveluntuottajien hyväksymiskriteerit 
siirrettäisiin virastopäälliköltä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi" ja tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan äänin 6 
(Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen, Hannu Tuominen)- 3 (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta 
Snäll) kannattavan jäsen Leppäsen vastaehdotusta.

17.04.2012 Pöydälle

04.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Matti Toivola, toimitusjohtaja, puhelin: 310 42215

matti.toivola(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 04.01.2012

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän 
seuraavasti:

Työryhmän nimi on sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen 
ohjausryhmä. 

Työryhmän tehtävänä on ohjata sosiaali- ja terveystoimen 
organisaation uudistamista kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemän 
päätöksen mukaisesti.

Työryhmän jäsenet ovat (suluissa henkilöstöjärjestöillä myös 
varajäsen):
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Laura Räty apulaiskaupunginjohtaja, 
puheenjohtaja 

Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja, Sosv
Satu Järvenkallas päivähoidon johtaja, Sosv
Sisko Lounatvuori vs. perhepalvelujohtaja, Sosv
Helinä Hulkkonen aikuispalvelujohtaja, Sosv
Arja Peiponen vanhuspalvelujohtaja, Sosv
Mauno Rönkkö vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja , 

Sosv
Matti Toivola toimitusjohtaja, Terke
Raija Puustinen vs. terveysasemien johtaja, Terke
Anna-Liisa Lyytinen kotihoidon johtaja, Terke
Seija Hiekkanen johtajahammaslääkäri, Terke
Tuula Saarela johtajapsykiatri, Terke
Eeva Ketola johtajalääkäri, Terke
Helena Calonius vs. kehittämisjohtaja, Terke
Tapio Korhonen rahoitusjohtaja, Taske
Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja, Heke
Marja-Liisa Rautanen kaupunginsihteeri, Halke
Olli Hari kaupunginsihteeri, Halke
Jaana Alaja Juko ry
(Merja Winter)  
Tapio Havasto Helsingin yhteisjärjestö JHL ry
(Eila Pelttari)  
Pekka Nikulainen KTN
(Panu Oksman)  
Jussi Ruokonen Jyty Helsinki ry
(järjestön 
 myöhemmin nimeämä henkilö
)

 

Silja Paavola TNJ/Super
(Hannele Hyvönen)  
Jaana Takala(Monica 
Naukkarinen)

Tehy

Työryhmä voi työnsä aikana kuulla tarpeellisiksi katsomiaan 
asiantuntijoita. 

Työryhmän sihteerinä toimii hallintokeskuksen hallintojohtajan 
nimeämä henkilö.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 mennessä. 
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Työryhmän toiminnassa on noudatettava Khn 10.5.2010 antamaa 
ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

Esittelijätiedot
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli hari(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 30.11.2011 § 245

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti, että 1.1.2013 alkaen sosiaali- ja 
terveystoimi organisoidaan sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialalle seuraavien periaatteiden 
mukaisesti:    

Luottamushenkilöorganisaatio

1 Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä 
lasten päivähoitoa, ja terveyslautakunta yhdistetään 
yhteiseksi, sosiaali- ja terveyslautakunnaksi, jonka 
jäsenten määrä päätetään johtosäännön 
hyväksymisen yhteydessä.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen 
perustetaan johtosäännössä myöhemmin 
määriteltävät jaostot käsittelemään mm. 
muutoksenhakuja. 

3 Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten 
perustetaan oma, 9-jäseninen lautakunta. 

Virasto-organisaatio

4 Sosiaalivirasto, lukuun ottamatta suomenkielistä 
lasten päivähoidon vastuualuetta, ja terveyskeskus 
yhdistetään yhdeksi virastoksi.  

5 Edellä mainittuun virastoon perustetaan myöhemmin 
johtosäännössä määriteltävät osastotasoiset 
vastuualueet.  

6 Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten 
perustetaan oma virasto.   
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Jatkovalmistelun lähtökohdat

7 Organisaatio rakennetaan asiakas- ja 
potilaslähtöisesti asukkaita kuullen.

8 Sujuvat hoitoketjut (esim. vanhuspalvelut sekä 
päihde- ja mielenterveyspalvelut) ovat suunnittelun 
lähtökohtana.

9 Organisaatiouudistuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa henkilöstöllä on keskeinen rooli. 
Muutosvaiheessa tuetaan henkilöstöä ja eri 
hallintokuntien kulttuurien yhteensovittamista. 

10 Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että uusia 
hallinnon tasoja ei uudistuksessa muodosteta.

11 Ruotsinkielisten asiakkaiden ja potilaiden palvelut 
otetaan huomioon uudistuksessa.

12 Organisaatiouudistuksen yhtenä tarkoituksena on 
voimistaa toimenpiteitä terveyserojen 
kaventamiseksi.

13 Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on kohdentaa 
voimavaroja asiakaspalveluun.

14 Luodaan lasten päivähoidolle toimivat 
yhteistyörakenteet opetustoimen kanssa. 

  

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat  kaksi 
toivomuspontta:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uudessa sosiaali- ja 
terveysvirastossa huomioidaan vanhusten hoivapaikkojen riittävä 
määrä, mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien monipuoliset 
asumispalvelut sekä vastaavat ruotsinkieliset palvelut. (Terhi Mäki)

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhteistyö lapsiperheiden 
vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, perheneuvola, 
lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, terveystarkastukset, 
perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, ruotsinkielinen 
päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja 
vanhempien kanssa. (Terhi Mäki)

Käsittely

30.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että 
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen 
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merkitsee asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehottaa seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa 
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli 
tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun 
aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Sirkku Ingervo valtuutettu Elina Moision kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uuteen 
valmisteluun siten, että varhaiskasvatusvirasto sijoitetaan sivistys- ja 
henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen.

Selonteko todettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Sirkku Ingervon palautusehdotus hyväksytty.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun 
siten, että varhaiskasvatusvirasto sijoitetaan sivistys- ja 
henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Merja Eklund, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha 
Hakola, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, 
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi 
Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, 
Sirpa Puhakka, Risto Ranki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Esko 
Riihelä, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Ilkka 
Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, 
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Emma Kari, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Otto Lehtipuu, Elina Moisio, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
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Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri, 
Henrika Zilliacus-Tikkanen

Tyhjät: 3
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Sari Näre

Poissa: 6
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Sara Paavolainen, 
Pekka Saarnio, Antti Vuorela

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että valtuutettu Tatu Rauhamäki valtuutettu Tarja 
Kantolan kannattamana ehdottanut, että muutetaan päätösehdotuksen 
luottamushenkilöorganisaatio 1. kohta kuulumaan seuraavasti: 
Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten päivähoitoa, 
ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi, sosiaali- ja 
terveyslautakunnaksi, jonka jäsenten määrä päätetään johtosäännön 
hyväksymisen yhteydessä.

Lisäksi valtuutettu Lilli Autti  oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto hylkäisi päätösehdotuksen.

Lisäksi valtuutettu Terhi Mäki oli valtuutettu Tea Vikstedtin 
kannattamana ehdottanut seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uudessa sosiaali- ja 
terveysvirastossa huomioidaan vanhusten hoivapaikkojen riittävä 
määrä, mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien monipuoliset 
asumispalvelut sekä vastaavat ruotsinkieliset palvelut.

Lisäksi valtuutettu Terhi Mäki oli valtuutettu Tarja Tenkulan 
kannattamana ehdottanut seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhteistyö lapsiperheiden 
vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, perheneuvola, 
lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, terveystarkastukset, 
perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, ruotsinkielinen 
päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja 
vanhempien kanssa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Tatu Rauhamäen 
ehdotus  kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Sen 
jälkeen äänestetään edellisessä äänestyksessä voittaneen ehdotuksen 
ja valtuutettu Lilli Autin hylkäysehdotuksen välillä. Mikäli valtuutettu Lilli 
Autin ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet, 
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muuten äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hyväksymisestä 
jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys 
kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, 
äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Tatu Rauhamäen 
vastaehdotus hyväksytty tässä äänestyksessä.

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Khs

EI-ehdotus: Muutetaan päätösehdotuksen 
luottamushenkilöorganisaatio 1. kohta kuulumaan seuraavasti: 
Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten päivähoitoa, 
ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi, sosiaali- ja 
terveyslautakunnaksi, jonka jäsenten määrä päätetään johtosäännön 
hyväksymisen yhteydessä.

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Mari Kiviniemi, Laura 
Kolbe, Terhi Peltokorpi, Antti Valpas

Ei-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Merja Eklund, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki 
Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-
Buttler, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Risto Ranki, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-
Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, 
Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville 
Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Tyhjät: 2
Lilli Autti, Yrjö Hakanen
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Poissa: 5
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Elina Moisio, 
Esko Riihelä

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tatu 
Rauhamäen vastaesityksen äänestää jaa, jos ei voittaa on valtuutettu 
Lilli Autin hylkäysehdotus voittanut.

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Muutetaan päätösehdotuksen 
luottamushenkilöorganisaatio 1. kohta kuulumaan seuraavasti: 
Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten päivähoitoa, 
ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi, sosiaali- ja 
terveyslautakunnaksi, jonka jäsenten määrä päätetään johtosäännön 
hyväksymisen yhteydessä.

EI-ehdotus: Esitän päätösehdotuksen hylkäämistä.

Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Merja Eklund, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, 
Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, 
Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, 
Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina 
Mänttäri-Buttler, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati 
Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Risto Ranki, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, 
Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, 
Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, 
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku 
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Ei-äänet: 2
Lilli Autti, Yrjö Hakanen

Poissa: 5
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Elina Moisio, 
Esko Riihelä
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä neljäs äänestysesitys 
kuului seuraavasti: ken hyväksyy valtuutettu Terhi Mäen esittämän 
toivomusponnen nro 1 äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4. Äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uudessa sosiaali- ja 
terveysvirastossa huomioidaan vanhusten hoivapaikkojen riittävä 
määrä, mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien monipuoliset 
asumispalvelut sekä vastaavat ruotsinkieliset palvelut.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto 
Bryggare, Merja Eklund, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo 
Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Lea 
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka 
Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti 
Vuorela, Thomas Wallgren, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Ei-ääni: 1
Minerva Krohn

Tyhjät: 16
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Mari 
Puoskari, Risto Ranki, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Nils Torvalds, 
Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Elina Moisio, Esko Riihelä

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä viides äänestysesitys 
kuului seuraavasti: ken hyväksyy valtuutettu Terhi Mäen esittämän 
toivomusponnen nro 2 äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

5. Äänestys
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JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhteistyö 
lapsiperheiden vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, 
perheneuvola, lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, 
terveystarkastukset, perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, 
ruotsinkielinen päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä 
henkilöstön ja vanhempien kanssa.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, 
Arto Bryggare, Merja Eklund, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jyrki 
Lohi, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Jarmo Nieminen, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni 
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka 
Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea 
Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren, Henrika 
Zilliacus-Tikkanen

Tyhjät: 35
Maija Anttila, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha 
Hakola, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Pauli 
Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Risto Ranki, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Osmo 
Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Minerva Krohn, Elina Moisio, 
Esko Riihelä

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 20.09.2011 § 196
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Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Selvitykseen sisältyy lasten päivähoidon hallinnollisen aseman 
selvittäminen (ss. 116-129). Päivähoidon nykytilan kuvauksessa on 
eräitä epätäsmällisyyksiä. Kuvauksessa on lueteltu suuria kaupunkeja, 
joissa päivähoito on siirretty sivistys- ja opetusalan lautakunnan 
alaisuuteen. Näitä ovat mm. Espoo ja Vantaa. Listasta puuttuu Turku. 
Kuvauksesta puuttuu kokonaan vuoden 2011 alusta opetusviraston 
toiminnaksi siirretyn ruotsinkielisen päivähoidon nykytilan kuvaus. 
Selvityksessä ei ole myöskään käyty läpi opetusviraston strategisia 
tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa, jotka tulee ottaa huomioon yhtenä 
tarkastelunäkökulmana.

(Suomenkielisen) Päivähoidon järjestämisvaihtoehtoja on esitetty neljä: 
päivähoito nykyiseen tapaan osana sosiaalivirastoa, päivähoito omana 
virastona sosiaali- ja terveystoimen alla, päivähoito omana virastona 
sivistystoimen alla tai päivähoito osana opetusvirastoa. 

Järjestämisvaihtoehtojen vaikutuksia on tarkasteltu asiakas-, 
henkilöstö-, prosessi- ja talousnäkökulmista. Vaikka näkökulmat ovat 
kaikissa vaihtoehdoissa samat, vaikutusten arviointi on sisällöllisesti 
epäyhtenäistä ja osin tulkinnanvaraista. Nykyvaihtoehdossa on todettu 
päivähoidon asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Opetusviraston 
asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet päivähoidon lailla 
hyvällä tasolla. Opetusvirasto-vaihtoehdon todetaan johtavan suureen 
virastoon. Viraston kokoa ei analysoida muissa vaihtoehdoissa. 
Monessa kohtaa tarkastellaan virastojen välisten rajapintojen 
muutoksia. Epäselväksi jää, mitä rajapinnoilla tarkoitetaan ja 
nähdäänkö niiden muutokset etuina vai haittoina. 

Analyysissa on myös esitetty vaikutuksia, jotka ovat päivähoidon 
järjestämisvaihtoehdoista riippumattomia. Toisin kuin selvityksessä 
annetaan ymmärtää, päivähoidon siirtäminen omaksi virastokseen 
sivistystoimen alle tai osaksi opetusvirastoa ei sinänsä aiheuta 
muutoksia sovellettaviin virka- ja työehtosopimuksiin eikä siten lisää 
palkkakustannuksia. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla 
virkaehtosopimuksiin ei tullut muutoksia, kun päivähoito siirrettiin 
osaksi sivistystoimea. Päivähoidon määrärahat ja henkilöstö 
hallintohenkilöstö mukaan lukien tulee siirtää päivähoidon hallinnollisen 
aseman muuttuessa kokonaisuutena ja kustannusneutraalisti sille 
virastolle, joka toiminnasta vastaa. Näin ollen järjestämisvaihtoehdolla 
ei tulisi olla olennaista vaikutusta toiminnan resursseihin eikä 
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kustannuksien tulisi missään vaihtoehdossa nousta nykyisestä 
tasostaan.

Selvityksessä ei ole otettu kantaa esitettyjen neljän 
järjestämisvaihtoehdon paremmuusjärjestykseen. Vaihtoehdoista on 
perustelluin suomenkielisen päivähoidon siirtäminen opetusviraston 
toiminnaksi. Tätä puoltavat monet tekijät, joista osa on myös todettu 
selvityksessä.  

Vaihtoehto on linjassa valtakunnallisen kehityksen kanssa: 
Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan 22.6.2011 sisältyy 
varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, 
hallinnon ja ohjauksen siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöstä 
opetus- ja kulttuuriministeriöön. Puolessa Suomen kunnista päivähoito 
on jo siirretty sivistys-/ opetustoimen toiminnaksi. Näin on tehty suurista 
kaupungeista mm. Espoossa ja Vantaalla. Helsingin nykyinen malli 
poikkeaa siis sekä yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä että 
pääkaupunkiseudun muiden suurten kuntien malleista. Kuten 
selvityksessä on todettu, suomenkielisen päivähoidon siirto 
opetusviraston toiminnaksi on myös johdonmukainen jatko 
ruotsinkielisen päivähoidon vuoden 2011 alusta tapahtuneelle siirrolle.

Päivähoitopalvelujen sijoittaminen samaan virastoon 
perusopetuspalvelujen kanssa mahdollistaa oppimispolun jatkuvuuden 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Pääosa perusopetuslain 
säätelemästä esiopetuksesta on Helsingissä sosiaaliviraston 
päivähoidon vastuualueen järjestämää.  Esiopetus osana 
opetusviraston järjestämää päivähoitoa mahdollistaa lapsen 
kokonaisen päivän toteutumisen. Ohjausjärjestelmien 
yhdenmukaistaminen parantaa esi- ja perusopetuksen kasvatuksellista 
ja opetuksellista jatkuvuutta.

Tällä hetkellä lasten iltapäivätoiminta ja -hoito ovat osittain 
sosiaaliviraston (päivähoidon vastuualueen) ja osittain opetusviraston 
vastuulla. Sosiaalivirasto vastaa leikkipuistotoiminnasta ja 
kehitysvammaisten lasten iltapäivähoidosta ja opetusvirasto 
perusopetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta. Lasten 
iltapäivähoidon ja -toiminnan järjestäminen voidaan suunnitella 
kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin, kun kaikki toiminta on yhden 
viraston vastuulla. Tämä mahdollistaa myös esimerkiksi 
koulunkäyntiavustajien kesäajan töiden nykyistä 
tarkoituksenmukaisemman järjestämisen. 

Henkilöstöä pystytään käyttämään yleisestikin tehokkaammin ja 
tarkoituksenmukaisemmin, kun päiväkotien ja koulujen 
henkilöstösuunnittelu yhdistetään. Synergiaetuja syntyy myös 
henkilöstön rekrytoinnissa ja täydennyskoulutuksessa. Päivähoitoala 
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kiinnostaa nuoria. Ammatillisessa peruskoulutuksessa päiväkoteja 
voidaan hyödyntää nykyistä joustavammin opiskelijoiden 
työssäoppimispaikkoina. Päiväkodit voivat toimia työpaikkana nuorille 
oppisopimusopiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen kautta voidaan 
helpommin rekrytoida päiväkoteihin uutta henkilökuntaa. 

Ruotsinkielisen päivähoidon siirtoa opetusviraston toiminnaksi 
perusteltiin mm. tilankäytön ja tukipalveluiden koordinoinnin ja 
yhteensovittamisen tehostumisella. Samat perustelut pätevät 
suomenkieliseen päivähoitoon. Tilojen käyttö tehostuu, kun 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lasten iltapäivätoiminnan 
tilankäyttöä suunnitellaan kokonaisuutena.  Myös tukipalvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen tehostuu, kun esimerkiksi siivous- ja 
ruokahuoltopalveluja pystytään kilpailuttamaan suurempina 
kokonaisuuksina.

Osana opetusvirastoa päivähoidossa voidaan hyödyntää 
perusopetuksen toimivia yhteistyörakenteita sivistystoimen sisällä 
kulttuuri-, liikunta- ja kirjastotoimen kanssa.

Päivähoito osana opetusvirastoa on terveysvaikutuksiltaan perusteltu 
vaihtoehto. Päivähoito ja perusopetus ovat keskeisiä palveluita 
varhaisessa puuttumisessa ja ehkäisevässä lastensuojelutyössä. 
Palveluiden sijoittaminen samaan virastoon mahdollistaa 
oppilashuollon ja varhaisen tuen systemaattisen suunnittelun 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Näin pystytään tukemaan 
lapsia ja perheitä nykyistä paremmin ja vaikuttavammin. 
Ennaltaehkäisevien ja varhaisten toimenpiteiden tehostuminen tuottaa 
pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. 

Edellä esitetyillä perusteilla opetuslautakunta katsoo, että 
suomenkielinen päivähoito tulee siirtää ruotsinkielisen päivähoidon 
tapaan opetusviraston toiminnaksi. Opetuslautakunta katsoo, että 
vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut ruotsinkielinen päivähoito- ja 
koulutuslinja opetusvirastossa tulee säilyttää nykymuodossaan 
riippumatta siitä, mihin suomenkielisen päivähoidon hallinto siirtyy.

Opetuslautakunta toteaa, että koko suomenkielisen päivähoidon 
hallinnon siirtäminen opetustoimeen edellyttäisi opetusviraston 
perusteellista uudelleenorganisointia.

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että päätös päivähoidon 
hallinnollisesta asemasta tulee tehdä vielä vuoden 2011 aikana, mikäli 
tavoitteena on toiminnan siirtäminen joko omaksi virastokseen tai 
osaksi opetusvirastoa vuonna 2013.

Käsittely
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20.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Jäsen Virkkunen teki seuraavan vastaehdotuksen: 

Esitän, että esittelijän tekstistä poistetaan kappaleet 10 ("Henkilöstöä 
pystytään käyttämään…") ja 11 ("Ruotsinkielisen päivähoidon 
siirtoa…").

Esitän, että kappaleen 13 ensimmäinen lause ("Päivähoito osana 
opetusvirastoa…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Päivähoito 
osana opetustointa voi olla terveysvaikutuksiltaan perusteltu 
vaihtoehto."

Esitän myös, että kappaleen 13  kaksi viimeistä lausetta ("Näin 
pystytään tukemaan..." sekä "Ennaltaehkäisevien ja...") poistetaan, ja 
että jäljelle jääneen kappaleen 13 jälkeen lisätään seuraavat kappaleet:

"Päivähoito tulee kuitenkin nähdä varhaiskasvatustyön lisäksi myös 
pienten lasten hoivana ja perheiden tukemisena  paitsi tavallisessa 
arjessa, myös vaikeammissa elämäntilanteissa. Lapsiperheiden 
varhainen tuki ja yhteistyö mm. lastensuojelun ja neuvolan kanssa ei 
saa vaikeutua päivähoidon hallinnollisen siirron seurauksena. 

Opetuslautakunta korostaa sitä, että kaikissa mahdollisen siirron 
vaiheissa tärkeimpänä näkökulmana tulee jatkossa pitää siirron 
vaikutuksia päivähoidon arkeen sekä mielekkään lasten hoiva- ja 
kasvatustyön edellytyksiin.

Hallinnollisella siirrolla voidaan tehostaa tukipalveluiden järjestämistä ja 
tuottamista, kun esim. siivous- ja ruokahuoltopalveluja pystytään 
kilpailuttamaan suurempina kokonaisuuksina. Tilojen osalta 
opetuslautakunta katsoo, ettei siirrolla ole merkittävää vaikutusta 
tilankäytön tehostumiseen, koska päivähoito tarvitsee joka tapauksessa 
asianmukaiset ja riittävät tilat riippumatta siitä, minkä viraston 
alaisuudessa se toimii."

Kannattaja jäsen Gorschkow-Salonranta 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen 
vastaehdotuksen äänin 8 (Aaltio, Björnberg-Enckell, Kouvo, Kokko, 
Nordman, Rydman, Suhonen, Pakarinen))  – 3 (Abib, Gorschkow-
Salonranta, Virkkunen). 

Jäsen Virkkunen teki seuraavan vastaehdotuksen: 

Esitän, että kappaleen 14 ensimmäinen lause ("Edellä esitetyillä 
perusteilla…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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"Edellä esitetty huomioiden opetuslautakunta katsoo, että 
suomenkielinen päivähoito voidaan siirtää opetustoimen alaisuuteen."

Kannattaja jäsen Gorschkow-Salonranta

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen 
vastaehdotuksen äänin 9 (Aaltio, Abib, Björnberg-Enckell, Kouvo, 
Kokko, Nordman, Rydman, Suhonen, Pakarinen)  – 2 (Gorschkow-
Salonranta, Virkkunen). 

Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen:

Ehdotan seuraavien lauseiden poistoa:

"Ratkaisusta riippumatta suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon 
hallintomallin tulee olla sama. Näin ollen muissa selvityksessä 
esitetyissä vaihtoehdoissa tulee arvioida myös ruotsinkielisen 
päivähoidon organisatorinen asema."

ja niiden korvaamista seuraavalla lauseella:

"Opetuslautakunta katsoo, että vuoden 2011 alussa toimintansa 
aloittanut ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja opetusvirastossa 
tulee säilyttää nykymuodossaan riippumatta siitä, mihin suomenkielisen 
päivähoidon hallinto siirtyy."

Kannattajat jäsenet Virkkunen ja Gorschkow-Salonranta 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6 (Björnberg-Enckell, Gorschkow-
Salonranta, Kouvo, Nordman, Virkkunen, Pakarinen)  – 4 (Aaltio, Abib, 
Kokko, Rydman). Tyhjää äänesti jäsen Suhonen.

Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen: Ehdotan seuraavan 
kappaleen lisäämistä lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi:

Opetuslautakunta toteaa, että koko suomenkielisen päivähoidon 
hallinnon siirtäminen opetustoimeen edellyttäisi opetusviraston 
perusteellista uudelleenorganisointia.

Kannattaja puheenjohtaja Pakarinen 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 11(Aaltio, Abib, Björnberg-Enckell, 
Gorschkow-Salonranta, Kouvo, Kokko, Nordman, Rydman, Suhonen, 
Virkkunen, Pakarinen) - 0.

Esittelijä
vs. opetustoimen johtaja
Outi Salo
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Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 203
Varhaiskasvatustoimen organisaation perustaminen

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
1.1.2013 lukien

1 perustaa varhaiskasvatuslautakunnan ja sen alaisen 
varhaiskasvatusviraston sekä hyväksyä niille varhaiskasvatustoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin varhaiskasvatustoimen johtosääntö

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunta ja sen alainen 
varhaiskasvatusvirasto huolehtivat suomenkielisestä lasten 
päivähoidosta sekä osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 § Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat 
suomenkielisestä kieliryhmästä.

3 § Esittely

Lautakunnan kokouksissa asiat esittelee viraston päällikkö, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

4 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1. valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti

2. hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden 
toteutumista
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3. päättää hinnoista, maksuista, asiakasmaksuista kau-
punginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden 
mukaisesti, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

4. vahvistaa opetustoimen toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä 
lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteet

5. päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen 
jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6. hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7. hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin 
tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

8. päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9. päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle 
antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen 
vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11. päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä 
arvosta luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää luovuttamisesta
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12. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston 
hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta 
vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13. myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa 
koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon 
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14. myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan 
kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai 
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole 
aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15. myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16. asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan 
määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

17. päättää hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden 
aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää mainituista asioista

18. päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen 
kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon 
osalta

19. tehdä kaupunginhallitukselle esitys kaupungin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaksi

20. vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelmat sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

21. päättää esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien ajankohdista
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22. päättää oppilaaksioton periaatteista sekä osaltaan koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen 
perusteista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

23. päättää esiopetuksen sekä osaltaan koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

24. päättää esiopetuksen matkaeduista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta 

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on päättää niistä asioista, joissa 
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, lasten päivähoitoa tai 
koululaisten aamu- iltapäivätoimintaa koskevan viranhaltijan päätöksen 
saattamista toimielimen käsiteltäväksi.

5 § Organisaatio

Viraston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 

Viraston päällikkönä on varhaiskasvatusjohtaja.

6 § Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 § Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1. hyväksyä toimintasäännöt 

2. siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston toimistosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä 
luottamusmiestä kuultuaan

3. panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, 
mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty
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4. hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, varhaiskasvatusviraston toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja –avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja 
käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

8 § Estyneenä oleminen  

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä toimiston päällikkö.

9 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi mitä muutoin 
on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

10 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä. 

11 § Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon asioissa, osaltaan 
esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lasten päivähoidon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 

Esiopetuksen järjestämisestä ja antamisesta sekä koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja toimintaan ottamisesta päättää, 
siltä osin kuin asia ei kuulu lautakunnan päätettäväksi, viraston 
päällikön määräämä viranhaltija lautakunnan vahvistamien perusteiden 
ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

12 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
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vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää 
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa suomenkielisen lasten 
päivähoidon, osaltaan esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä 
osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa 
tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013.  

2 siirtää varhaiskasvatusvirastoon sosiaaliviraston lasten päivähoidon 
vastuualueen tehtävät ja henkilöstön (noin 5 500 henkilöä)

3 perustaa varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan viran, 
jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1. Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja 
hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että 
selvitetään, miten leikkipuistojen koululaisille ja pienten lasten 
perheille suunnattu avoin toiminta pystytään turvaamaan 
nykyisessä laajuudessaan ja myös koululaisten loma-aikoina. 
(Julia Virkkunen)

2. Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta ja 
hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet vahvistaa leikkipuistojen ja 
järjestöjen välistä yhteistyötä. (Julia Virkkunen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun varhaiskasvatus saa 
oman virastonsa ja budjettinsa, niin se yrittää vaikuttaa siihen, 
että lasten päivähoitopaikkoja on kaikissa kaupunginosissa 
riittävästi. (Sirpa Asko-Seljavaara)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraavat 5 toivomuspontta:
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Julia Virkkunen: 1 Päättäessään varhaiskasvatusviraston 
perustamisesta ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto 
edellyttää, että selvitetään, miten leikkipuistojen koululaisille ja pienten 
lasten perheille suunnattu avoin toiminta pystytään turvaamaan 
nykyisessä laajuudessaan ja myös koululaisten loma-aikoina.

Kannattajat: Kati Peltola

Julia Virkkunen: 2 Päättäessään varhaiskasvatusviraston 
perustamisesta ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa leikkipuistojen ja 
järjestöjen välistä yhteistyötä.

Kannattajat: Kati Peltola

Sirpa Asko-Seljavaara: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun 
varhaiskasvatus saa oman virastonsa ja budjettinsa, niin se yrittää 
vaikuttaa siihen, että lasten päivähoitopaikkoja on kaikissa 
kaupunginosissa riittävästi.

Kannattajat: Sirkku Ingervo

Kati Peltola: 1 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että varhaiskasvatuksen 
hallinto- ja tukipalvelujen toteutuksessa tavoitteeksi asetetaan, että 
hoito- ja kasvatustyöntekijät voivat keskittyä lasten kanssa tehtävään 
työhön ja yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Kannattajat: Sirkku Ingervo

Kati Peltola: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että päivähoidon ja muiden 
varhaiskasvatuksen lähipalvelujen toimipaikkoja suunnitellaan 
paikallisen tarpeen mukaan ja että eri alueiden lapsiperheet ja 
työntekijät pääsevät neuvottelemaan alueensa palvelujen muutosten 
vaihtoehdoista.

Kannattajat: Sirkku Ingervo

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Toivomusponsista äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen 
äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Julia 
Virkkusen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä 
vastustaa äänestää ei.
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17 äänestys

JAA-ehdotus: 1 Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta 
ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että 
selvitetään, miten leikkipuistojen koululaisille ja pienten lasten perheille 
suunnattu avoin toiminta pystytään turvaamaan nykyisessä 
laajuudessaan ja myös koululaisten loma-aikoina.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Reiska Laine, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Sole Molander, Outi Ojala, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Laura 
Rissanen, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 31
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli 
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta 
Snäll, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Olli Valtonen

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki, 
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

18 äänestys

JAA-ehdotus: 2 Päättäessään varhaiskasvatusviraston perustamisesta 
ja hyväksyessään sen johtosäännön valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet vahvistaa leikkipuistojen ja järjestöjen 
välistä yhteistyötä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, 
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, 
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Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Laura 
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska 
Laine, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, 
Outi Ojala, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas 
Rantanen, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, 
Julia Virkkunen, Markku Vuorinen

Tyhjä: 29
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, 
Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki, 
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

19 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun varhaiskasvatus 
saa oman virastonsa ja budjetinsa, niin se yrittää vaikuttaa siihen,että 
lasten päivähoitopaikkoja on kaikissa kaupunginosissa riittävästi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, 
Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, Seija Muurinen, 
Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Olli Sademies, Lea 
Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Tarja Tenkula, Astrid Thors, 
Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Julia 
Virkkunen, Markku Vuorinen

Tyhjä: 18
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
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Jukka Järvinen, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Lasse 
Männistö, Kati Peltola, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Pekka Saarnio, Johanna Sydänmaa, 
Heta Välimäki, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

20 äänestys

JAA-ehdotus: 1 Kvsto edellyttää, että varhaiskasvatuksen hallinto- ja 
tukipalvelujen toteutuksessa tavoitteeksi asetetaan, että hoito- ja 
kasvatustyöntekijät voivat keskittyä lasten kanssa tehtävään työhön ja 
yhteistyöhön vanhempien kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Lilli Autti, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere 
Lahti, Reiska Laine, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Outi Ojala, Kati Peltola, 
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Riitta Skoglund, Kaarin Taipale, Tarja 
Tenkula, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, 
Markku Vuorinen

Tyhjä: 42
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Heikki 
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-
aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, 
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Olli 
Sademies, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Astrid Thors, 
Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Ville 
Ylikahri

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Minerva Krohn, 
Jouko Malinen, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Johanna Sydänmaa, 
Heta Välimäki, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Minerva Krohn ilmoitti 
tarkoituksenaan olleen äänestää jaa.
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21 äänestys

JAA-ehdotus: Kvsto edellyttää, että päivähoidon ja muiden 
varhaiskasvatuksen lähipalvelujen toimipaikkoja suunnitellaan 
paikallisen tarpeen mukaan ja että eri alueiden lapsiperheet ja 
työntekijät pääsevät neuvottelemaan alueensa palvelujen muutosten 
vaihtoehdoista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Gunvor Brettschneider, Yrjö 
Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska 
Laine, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Sole Molander, Outi Ojala, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Pekka Saarnio, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Tyhjä: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, 
Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki 
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli 
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, 
Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Lea Saukkonen, Johanna Sydänmaa, 
Heta Välimäki, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Organisaatiomalli
2 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännöksi
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3 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 
johtosäännön perusteluiksi

4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Kaupunginvaltuuston päätös 30.11.2011
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Ohjausryhmä 4.1.2012
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012
9 Äänestyslistat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien

1 perustaa varhaiskasvatuslautakunnan ja sen alaisen 
varhaiskasvatusviraston sekä hyväksyä niille varhaiskasvatustoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin varhaiskasvatustoimen johtosääntö

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunta ja sen alainen 
varhaiskasvatusvirasto huolehtivat suomenkielisestä lasten 
päivähoidosta sekä osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 § Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat 
suomenkielisestä kieliryhmästä.

3 § Esittely

Lautakunnan kokouksissa asiat esittelee viraston päällikkö, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

4 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1. valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti

2. hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden 
toteutumista
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3. päättää hinnoista, maksuista, asiakasmaksuista kau-
punginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden 
mukaisesti, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

4. vahvistaa opetustoimen toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä 
lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteet

5. päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen 
jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6. hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7. hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin 
tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

8. päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9. päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle 
antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen 
vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11. päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä 
arvosta luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää luovuttamisesta
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12. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston 
hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta 
vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13. myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa 
koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon 
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14. myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan 
kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai 
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole 
aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15. myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16. asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan 
määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

17. päättää hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden 
aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää mainituista asioista

18. päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen 
kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon 
osalta

19. tehdä kaupunginhallitukselle esitys kaupungin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaksi

20. vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelmat sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

21. päättää esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien ajankohdista
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22. päättää oppilaaksioton periaatteista sekä osaltaan koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen 
perusteista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

23. päättää esiopetuksen sekä osaltaan koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

24. päättää esiopetuksen matkaeduista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta 

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on päättää niistä asioista, joissa 
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, lasten päivähoitoa tai 
koululaisten aamu- iltapäivätoimintaa koskevan viranhaltijan päätöksen 
saattamista toimielimen käsiteltäväksi.

5 § Organisaatio

Viraston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 

Viraston päällikkönä on varhaiskasvatusjohtaja.

6 § Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 § Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1. hyväksyä toimintasäännöt 

2. siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston toimistosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä 
luottamusmiestä kuultuaan

3. panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, 
mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty
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4. hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, varhaiskasvatusviraston toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja –avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja 
käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

8 § Estyneenä oleminen  

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä toimiston päällikkö.

9 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi mitä muutoin 
on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

10 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä. 

11 § Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon asioissa, osaltaan 
esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lasten päivähoidon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 

Esiopetuksen järjestämisestä ja antamisesta sekä koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja toimintaan ottamisesta päättää, 
siltä osin kuin asia ei kuulu lautakunnan päätettäväksi, viraston 
päällikön määräämä viranhaltija lautakunnan vahvistamien perusteiden 
ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

12 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
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vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää 
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa suomenkielisen lasten 
päivähoidon, osaltaan esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä 
osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa 
tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013.  

2 siirtää varhaiskasvatusvirastoon sosiaaliviraston lasten päivähoidon 
vastuualueen tehtävät ja henkilöstön (noin 5 500 henkilöä)

3 perustaa varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan viran, 
jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 (§ 245), että 1.1.2013 lukien 
sosiaalilautakunta ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi sosiaali- 
ja terveyslautakunnaksi ja että, sosiaalivirasto, lukuun ottamatta 
suomenkielistä lasten päivähoidon vastuualuetta, ja terveyskeskus 
yhdistetään yhdeksi virastoksi. Suomenkielistä lasten päivähoitoa 
varten perustetaan oma lautakunta ja virasto.  

Varhaiskasvatustoimen organisaatiouudistus on valmisteltu kaupungin 
omana työnä. Varhaiskasvatustoimen johtosääntö sisältyy 
päätösehdotukseen. Organisaatiomalli on esityslistan liitteenä. 

Esittelijä

Organisaatiouudistuksen tausta ja tavoitteet 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uudistamisen lähtökohtia selvittävä 
Deloitte Oy:n konsulttityö valmistui 29.4.2011. Loppuraportissa esiteltiin 
kuusi sosiaali- ja terveystoimen organisointivaihtoehtoa. Kolmessa 
vaihtoehdossa sosiaalivirasto ja terveyskeskus olivat erillisiä virastoja 
ja kolmessa vaihtoehdossa ehdotettiin virastojen yhdistämistä. 
Vaihtoehdoissa ehdotettiin lisäksi lasten päivähoidon erottamista 
yhdistetystä virastosta sekä tukipalvelujen järjestelyjä.

Kaupunginhallitus merkitsi kokonaisselvityksen tiedoksi 20.6.2011 ja 
kehotti opetus-, sosiaali- ja terveyslautakuntia, henkilöstökeskusta sekä 
talous- ja suunnittelukeskusta antamaan lausuntonsa loppuraportista 
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30.9.2011 mennessä.  Lausuntojen jälkeen kaupunginvaltuusto päätti 
30.11.2011, että 1.1.2013 alkaen sosiaali- ja terveystoimi 
organisoidaan sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toimialalle seuraavien periaatteiden 
mukaisesti:

Sosiaalilautakunta, lukuun ottamatta suomenkielistä lasten päivähoitoa, 
ja terveyslautakunta yhdistetään yhteiseksi sosiaali- ja 
terveyslautakunnaksi, jonka jäsenten määrä päätetään johtosäännön 
hyväksymisen yhteydessä.  Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
alaisuuteen perustetaan johtosäännössä myöhemmin määriteltävät 
jaostot käsittelemään muun muassa muutoksenhakuja. Suomenkielistä 
lasten päivähoitoa varten perustetaan oma, 9-jäseninen lautakunta.

Virasto-organisaatiosta valtuusto päätti, että sosiaalivirasto, lukuun 
ottamatta suomenkielistä lasten päivähoidon vastuualuetta, ja terveys-
keskus yhdistetään yhdeksi virastoksi. Edellä mainittuun virastoon 
perustetaan myöhemmin johtosäännössä määriteltävät osastotasoiset 
vastuualueet. Suomenkielistä lasten päivähoitoa varten perustetaan 
oma virasto.

Valtuuston linjaukset jatkovalmistelulle olivat seuraavat: Organisaatio 
rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen. 
Organisaatiouudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa henkilöstöllä 
on keskeinen rooli. Muutosvaiheessa tuetaan henkilöstöä ja eri hallinto-
kuntien kulttuurien yhteensovittamista. Erityistä huomiota kiinnitetään 
siihen, ettei uusia hallinnon tasoja uudistuksessa muodosteta. 

Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on voimistaa toimenpiteitä 
terveyserojen kaventamiseksi ja kohdentaa voimavaroja 
asiakaspalveluun. Lasten päivähoidolle luodaan toimivat 
yhteistyörakenteet opetustoimen kanssa. Organisaatioratkaisulla ei tule 
muuttaa nykyistä tukipalvelujen järjestämistapaa. Tukipalvelujen 
järjestämisvaihtoehtoja tulee tarkastella erilliskysymyksenä sitten, kun 
kunnallisten liikelaitosten asema on ratkaistu. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi varhaiskasvatustointa koskevan 
toivomusponnen, jossa edellytettiin, että yhteistyö lapsiperheiden 
vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, perheneuvola, 
lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, terveystarkastukset, 
perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, ruotsinkielinen 
päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja 
vanhempien kanssa. 

Valtuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että oma virasto ja oma 
lautakunta korostavat päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen 
merkitystä Helsingissä. Helsingin suomenkieliset päivähoitopalvelut 
muodostuvat päiväkotihoidosta, perhepäivähoidosta, leikkitoiminnan 
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kerhoista, leikkipuistojen avoimesta toiminnasta, kotihoidon tuesta ja 
yksityisenhoidon tuesta sekä yksityisen päivähoidon valvonnasta. 
Perusopetuslain mukaisesti järjestetään suomenkielisellä lasten 
päivähoidon vastuualueella esiopetusta ja kehitysvammaisten lasten 
koululaisten iltapäivätoimintaa, sekä kehitysvammaisten toimintaa 
päivähoitona kesällä.

Varhaislapsuus on oma elämänvaiheensa, jossa on tärkeätä, että lapsi 
saa osakseen lapsuuteen kuuluvia toiminnanmuotoja, kuten hoivaa, 
turvaa ja leikkiä. Lapsi elää ainutlaatuista lapsuuden vaihetta.

Yhteistyötä tarvitaan varhaislapsuuden palveluissa vahvasti perheiden, 
neuvolan, lastensuojelun ja koulun kanssa. Helsingin päivähoidossa on 
rakennettu toimivia yhteistyörakenteita lastensuojelun, neuvolan ja 
koulun kesken. Näitä kaikkia tulee edelleen kehittää ja vahvistaa. 
Toiminnallista yhteistyötä palvelujen rajapinnoilla tulee lisätä. 
Helsingissä erityisenä haasteena on syrjäytyminen. Lapsiperheille 
tarjottavien palvelujen tulee muodostaa verkostoja, jotka ehkäisevät 
syrjäytymistä mahdollisimman tehokkaasti.

Päivähoitopalvelujen organisoimisessa olennaista on palvelun sujuva 
käyttö perheiden ja lasten näkökulmasta. Sosiaali- ja terveystoimen 
yhdistyessä varhaiskasvatuksen näkökulmasta toimiva ja taloudellinen 
ratkaisu on sen organisoiminen omana kokonaisuutena sosiaali- ja 
terveystoimen toimialalla. Tämä aiheuttaa vähiten rakenteellisia 
muutoksia varhaiskasvatuksen hallinnoimisessa ja malli vapauttaa 
resurssit toiminnan kehittämiseen. Nykyinen sosiaaliviraston 
päivähoidon vastuualue on matala organisaatio ja voi edelleen toimia 
matalana organisaationa omana kokonaisuutena.

Kaupunginvaltuusto kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään 
kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio- ja johtosääntöehdotus ovat 
kaupunginvaltuuston esityslistalla omana asianaan. Samassa 
yhteydessä käsitellään nykyisten sosiaalitoimen ja terveystoimen 
johtosääntöjen kumoaminen 1.1.2013 lukien.   

Uudistuksen valmistelu ja ohjaus

Organisaatiouudistus on valmisteltu kaupungin omana työnä. 
Suunnittelua ja valmistelua varten päivähoitoon perustettiin vuoden 
2012 ajaksi valmisteluryhmä, jonka puheenjohtajana toimi päivähoidon 
johtaja ja jossa ovat mukana hallintopäällikkö, 
varhaiskasvatuspäällikkö, laskentatoimen asiantuntija, yksi 
päivähoitoalueen päällikkö sekä erillisenä resurssina projektityöntekijä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 302 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/14
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Muutosorganisaatio käsittää seurantaryhmän, ohjausryhmän, 
ydinryhmän ja sosiaali- ja terveystoimen uudistusta valmistelevan 
muutostiimin ja päivähoidon valmisteluryhmän. Seurantaryhmässä on 
edustus kaikista kaupunginhallituksessa edustettuina olevista 
poliittisista ryhmistä sekä sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Seurantaryhmän 
puheenjohtajana on kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 
Ohjausryhmää johtaa sosiaali- ja terveystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja ja jäseninä ovat sosiaaliviraston ja 
terveyskeskuksen virastopäälliköt sekä osastopäälliköt, talous- ja 
suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen päälliköt, sosiaali- ja 
terveystoimen kaupunginsihteerit sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. 
Ydinryhmässä on apulaiskaupunginjohtajan lisäksi mm. molempien 
virastojen virastopäälliköt ja kaupungin keskushallinnon edustus. 
Päivähoidon johtaja on valmistelun osalta ollut mukana myös 
seurantaryhmässä ja ydinryhmässä. 

Seurantaryhmän tehtävänä on organisaatiouudistuksen seuraaminen, 
lähetekeskustelut ja yhteydenpito poliittisiin ryhmiin. Ohjausryhmän 
tehtävänä on organisaatiouudistuksen etenemisen ohjaaminen. 
Ydinryhmän tavoitteena on organisaatiouudistuksen suunnittelun ja 
toteuttamisen operatiivisen johtamisen tuen tarjoaminen muutostiimille 
ja päivähoidon valmistelulle. Päivähoidon valmisteluryhmän tehtävänä 
on organisaatiouudistuksen suunnittelu ja työskentelyn koordinointi 
sekä hankkeen etenemisen varmistaminen suunnitellussa 
aikataulussa.

Organisaatiomuutoksen tilannekatsaus on pidetty aina ennen 
päivähoidon johtoryhmän kokousta sekä henkilöstötoimikunnassa ja 
työsuojeluryhmässä. Organisaatiomuutoksen valmistelun etenemistä 
on käsitelty viikoittain myös toiminnan ja johdon tukiyksikön 
kokouksessa. 

Muutoksen valmistelusta on tiedotettu sekä kaupungin sisäisessä 
Intrassa että Internetissä ja päivähoidon johtajan Intrassa pitämässä 
blogissa, jota on ollut mahdollisuus kommentoida koko ajan.

Nykytilan analyysi

Valmistelu alkoi päivähoidon nykytilan kartoituksella, joka tehtiin 
heikkousvahvuusanalyysin avulla tammikuussa 2012. Vahvuuksiksi 
nousivat toimiva strategiatyö ja varhaiskasvatussuunnitelmaprosessi, 
matala organisaatio sekä toimiva yhteistoimintarakenne. Heikkouksiksi 
nousivat pätevän henkilöstön rekrytoiminen ja 
palveluverkkosuunnittelu. Mahdollisuuksina nähtiin varhaiskasvatuksen 
sisällön ja prosessien edelleen kehittäminen, asukasfoorumien 
perustaminen, palveluverkon pitkäjänteinen kehittäminen, yhteistyön 
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kehittäminen yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä oikein 
kohdennettujen tuki- ja hallintopalvelujen rakentaminen toiminnan ja 
johtamisen turvaamiseksi. Uhkina nähtiin asiakastilanteissa 
lisääntyneet haasteet, tilaprosessien selkiintymättömyys sekä 
organisaation mataluus virastona.

Päivähoidossa tarvittavien tuki- ja hallintopalvelujen nykytilan kuvaus 
valmistui maaliskuussa. Hallinnon nykytilan kuvausta varten 
haastateltiin laajasti hallinto- ja kehittämiskeskuksen esimiehiä, 
henkilöstöä, päivähoidon johtoa sekä pääluottamusmiehet ja 
työsuojeluvaltuutetut. Haastatteluja tehtiin 27 ja haastateltavia oli 
yhteensä 65. Haastattelujen perusteella kuvattiin keskeiset prosessit 
sekä niihin käytetyt henkilötyövuodet.

Uuden organisaatiorakenteen valmistelu

Kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemässä päätöksessä 
organisaatiomuutoksen tavoitteiksi päivähoidolle todettiin 
asiakaslähtöisyys, varhaiskasvatuksen sisällön ja strategiatyön 
edelleen kehittäminen, henkilöstön osallistaminen, matala organisaatio, 
toimivien yhteistyörakenteiden luominen päivähoidolle sekä 
toiminnoiltaan sujuva ja taloudellinen kokonaisuus.

Helmi-maaliskuussa 2012 kartoitettiin kriittisiä menestystekijöitä 
hallinnon ja toiminnan yhteistyön rakentamiseksi. Päivähoidon 
johtoryhmässä kriittisiksi menestystekijöiksi nousivat matala 
organisaatio, sujuvat toimintatavat, riittävät hallinnon tukipalvelut, 
riittävät resurssit viraston johtamiseen sekä eri toimintojen 
ominaislaatujen huomioiminen. Yksikköesimiesten palautteessa 
kriittisiksi menestystekijöiksi nousivat yhdenvertaisuus ja 
tasalaatuisuus, tukipalvelujen kohdentaminen kaikille johtamistasoille, 
toimenkuvien selkeyttäminen johtamisen ja tukipalvelujen välillä, 
riittävän vuoropuhelun turvaaminen eri tasojen välillä, prosessien 
selkeyttäminen sekä yhteistyön turvaaminen mm. neuvolan ja 
opetustoimen kanssa.

Varhaiskasvatusvirastoon on esitetty kolme johtamistasoa: virastotaso, 
toimistotaso ja yksikkötaso.

Esitetty organisaatiomalli on samankaltainen kuin Vantaalla ja 
Espoossa, joiden kanssa päivähoito tekee yhteistyötä.

Päivähoidon palveluverkko ja palvelustrategia

Oma palvelutuotanto on pääsääntöinen tapa järjestää päivähoitoa 
(sosiaalilautakunnan päätökset 13.1.2009 ja 17.1.2012). Päivähoidon 
tarvetta tarkastellaan palveluverkkonäkökulmasta kuukausittain sekä 
osana kaupungin laajempaa hankesuunnittelua. Strategista siirtymää 
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tuetaan ylläpitämällä ja kehittämällä yksityisen hoidon tuen kuntalisiä 
sekä kehittämällä perheiden tuloperusteista hoitolisää. Hankintaa 
voidaan tarvittaessa käyttää tietyissä palvelustrategiassa mainituissa 
erityistilanteissa.

Osana sosiaaliviraston strategiaa ja palvelujen ohjausta on tehty 
strategista luokitusta ja käytetty ns. arvoverkkoajattelua. Tätä työtä 
aiotaan jatkaa uudessa alkavassa varhaiskasvatusvirastossa.

Yhteistyörakenteiden valmistelu

Syksyllä 2012 organisaatiomuutoksen valmistelu painottuu 
yhteistyörakenteiden luomiseen eri sidosryhmiin (opetustoimi, 
lastensuojelu, varhainen tuki ja neuvola) sekä asukasfoorumien 
valmisteluun. 

Nivelvaihe esiopetuksesta kouluun tulee varmistaa käytännön 
toimintana lapsen ja perheen näkökulmasta, prosessin ja 
yhteistyörakenteen tulee tukea varhaista tukemista ja edistää lapsen 
hyvää kasvua ja kehittymistä. Esiopetuksen opetussuunnitelma tukee 
yhdenvertaisuutta koko kaupungissa ja lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma tukee lapsen omaa oppimispolkua. 
Oppilashuoltotyö niin yksittäisen lapsen kuin alueen tasolla antaa 
mahdollisuuden käydä läpi sekä alueellisia ja ajallisia ilmiöitä että 
yksittäisten lasten ja perheiden tuen tarpeita. 

Lastensuojelun, varhaisen tuen ja päivähoidon yhteistyörakenteiden 
kuvaaminen selkeyttää toimijoiden rooleja ja turvaa varhaisen tuen 
toteutumista lapselle riittävän varhaisessa vaiheessa.

Neuvolan 4-vuotistarkastuksen kytkeminen päivähoidossa tehtävään 
varhaiskasvatussuunnitelmaan selkeyttää prosesseja niin asiakkaan 
kuin henkilöstön näkökulmasta. Asioihin päästään kiinni varhaisen tuen 
näkökulmasta siinä vaiheessa, kun niihin on mahdollista vielä hyvin 
vaikuttaa.

Asukasfoorumeista on käyty lähetekeskustelua tammikuussa. Asukkaat 
haluavat päivähoidon lähes aina lähipalveluna, ja tavoitteena 
varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä on asukasläheisyys. Tärkeä 
näkökulma kehittämisessä on uusien sähköisten välineiden ja 
sosiaalisen median käyttö osana toimintaa. Asukasfoorumien 
kehittelemistä jatketaan henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä 
osallistaen.

Ydinprosessien määrittely
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Varhaiskasvatuspalvelujen ydinprosesseja ovat asiakasohjaus; 
päivähoito, esiopetus ja varhaiskasvatussisällöt sekä päivähoidon 
palveluverkko. 

Asiakasohjauksen tavoitteena on yhtenäinen lakisääteinen palvelu 
kaikille helsinkiläisille perheille. Arvoverkon näkökulmasta jokaisen 
perheen kanssa käydään läpi kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot; 
kunnalliset palvelut, leikkitoiminta, kerho, päivähoito- tai 
esiopetuspaikka sekä yksityisen ja kotihoidon tuki. Hyvän hoidon alun 
takaamiseksi on kuvattu palvelunaloitus ja tutustuminen uuteen 
hoitopaikkaan. Asukasfoorumit luodaan tukemaan myös tätä prosessia.

Päivähoidon, esiopetuksen ja varhaiskasvatussisältöjen prosessin 
tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, joka saa tarvitsemansa tuen. 
Luottamuksellinen kasvatuskumppanuus ja henkilöstön osaamisen 
kehittäminen takaavat prosessin toimimisen niin asiakkaan, henkilöstön 
kuin johtamisen näkökulmasta. Yhteistyö opetustoimen, lastensuojelun, 
varhaisen tuen ja neuvolan kanssa takaa lapsen yksilöllisen 
oppimispolun ja riittävän tuen.

Päivähoidon palveluverkon tavoitteena ovat toimivat, joustavat, 
taloudelliset ja oikea-aikaiset tilat palvelutarpeen mukaisesti. 
Palveluverkkotarkastelua tehdään pitkällä aikavälillä hankkeiden ja 
peruskorjausten kautta ja lyhyellä aikavälillä sovitusti kaksi kertaa 
vuodessa sekä alueellisesti tarkasteltuna kerran kuukaudessa 
johtamislinjassa. Arvoverkon johtaminen todentuu palveluverkon 
johtamisen kautta.

Johtosäännön valmistelu

Johtosääntöehdotus on valmisteltu päivähoidon valmisteluryhmässä 
noudattaen kaupunginvaltuuston päättämiä periaatteita. Valmistelua on 
tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen uudistusta valmistelevan 
muutostiimin ja oikeuspalvelujen kanssa. Johtosääntö noudattaa 
kaupunginhallituksen asettaman sääntötoimikunnan vahvistamaa 
johtosääntömallia rakenteeltaan ja pitkälti myös sisällöltään. 
Johtosääntö sisältää määräykset luottamushenkilöorganisaatiosta ja 
sen tehtävistä sekä viraston organisaatiosta ja sen tehtävistä, 
pätevyysvaatimuksista ja valinnasta.

Johtosääntöä on valmisteluvaiheessa käsitelty sosiaali- ja 
terveyslautakuntien iltakoulussa ja seminaarissa, seurantaryhmässä, 
ohjausryhmässä ja ydinryhmässä. Lisäksi johtosääntöesitys on 
valmisteltu yhteistyössä kaupungin sääntötoimikunnan kanssa. 
Johtosääntöehdotusta on valmisteluvaiheessa käsitelty päivähoidon 
johtoryhmässä 4.4.2012, toiminnan ja johdon tukiyksikön 
työpaikkakokouksessa 5.4.2012, päivähoidon henkilöstötoimikunnassa 
11.4.2012 sekä sosiaaliviraston henkilöstötoimikunnassa 13.4.2012. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 306 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/14
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Lautakuntien lausunnot

Päivähoidon valmisteluryhmän laatimasta johtosääntöehdotuksesta 
pyydettiin sosiaalilautakunnan ja opetuslautakunnan lausunnot, jotka 
sisältyvät päätöshistoriaan. 

Sosiaalilautakunta (24.4.2012) pitää mm. hyvänä, että 
varhaiskasvatusvirastossa varhaislapsuus tulee näkyvästi esille. 
Organisaatiossa, johon ei esitetä osastotasoa, toimistot on organisoitu 
toiminnoittain huomioon ottaen 13 varhaiskasvatusalueen toimintojen 
samankaltaisuus, leikkipuistotoiminnan ominaislaatu sekä matalassa 
organisaatiossa tarvittavat toimivat hallinnon tukipalvelut. Matala 
organisaatio on selkeä ja mahdollista vuoropuhelun ja toiminnan 
järjestämisen kustannustehokkaasti. Lautakunta pitää asiakkaan 
näkökulmasta tärkeänä, että jatkovalmistelussa paneudutaan 
yhteistyön rakentamiseen opetustoimen, muiden lapsi- ja 
perhepalveluja antavien tahojen kanssa sekä asukasfoorumien 
kehittämiseen yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien 
kanssa. Lisäksi lautakunta ehdottaa sosiaaliviraston lasten päivähoidon 
vastuualueen päivähoidon johtajan viran (vakanssinumero 025939) 
lakkauttamista 1.1.2013 lukien.         

Opetuslautakunta (17.4.2012) katsoo mm., että osastotasosta 
luopuminen johtaisi muista virastoista poikkeaviin 
toimivaltakäytäntöihin. Poikkeavuuksia olisivat esimerkiksi se, että 
lautakunnan tehtävänä on päättää viraston ylätason organisoinnista ja 
se, että henkilökunnan ottamisesta ja palkkauksesta päätettäisiin 
ainoastaan hallintokunnassa ja virastossa. Lisäksi opetuslautakunta 
esittää vertailuna eroavuudet ruotsinkielisen varhaiskasvatustoimen 
toimialaan kuuluvien palvelujen johtosääntömääräyksistä. Edelleen 
lautakunta esittää palvelusetelin käyttöä koskevan sääntökohdan 
sisällyttämistä opetustoimen johtosääntöön ja puhevallan käyttöä 
koskevan kohdan yhtenäistämistä varhaiskasvatustoimen ja 
opetustoimen johtosäännöissä.                   

Kaupunginhallitus viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että 
opetustoimen johtosäännön yhtenäistämistarve tulee tutkia.  
Opetustoimen johtosääntövalmistelu on käsiteltävä ja päätettävä 
erillisenä asiana. Palvelusetelien käytön vakinaistamista 
johtosääntöihin ei esitetä. Kaupunginvaltuuston käsiteltävänä on 
erillisenä asiana palvelusetelikokeilun jatkaminen vuoden 2013 loppuun 
saakka. Palvelusetelikokeilua on tarpeen arvioida ja päättää 
tarvittavista jatkotoimenpiteistä sen jälkeen. Lisäksi kaupunginhallitus 
toteaa lautakuntien lausuntojen johdosta seuraavaa:   

Viraston toimialaa koskeva johtosäännön määräys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 307 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/14
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Toimialapykälässä on määritelty varhaiskasvatuslautakunta ja 
varhaiskasvatusvirasto niiksi kunnan viranomaisiksi, jotka 
päivähoitolain ja -asetuksen, perusopetuslain sekä eräiden muiden 
erityislakien mukaisesti huolehtivat lakisääteisen kunnalle kuuluvan 
suomenkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan esiopetuksen ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. 
Ruotsinkielisen kieliryhmän osalta lasten päivähoidon järjestäminen 
kuuluu opetustoimelle. Kumpikin hallintokunta järjestää toimintaa lasten 
päivähoidosta annetun lainsäädännön edellyttämällä tavalla.    

Luottamushenkilöjärjestelmää koskeva johtosäännön määräys

Luottamushenkilöjärjestelmä rakentuu lautakunnasta, jolle ei esitetä 
jaostoa. Lautakunnan jäsenet ovat suomenkielisestä kieliryhmästä. 
Kieliryhmää koskeva määräys perustuu toimialan rajoittumiseen 
suomenkieliseen toimintaan. Kieliryhmän perusteella päivähoitoa , 
esiopetusta ja aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista 
päätetään varhaiskasvatuslautakunnassa tai opetuslautakunnan 
ruotsinkielisessä jaostossa.   

Virasto-organisaatiota koskeva johtosäännön määräys

Varhaiskasvatusviraston johtamistasoja on kolme; virastotaso, 
toimistotaso ja yksikkötaso. Organisaatioon ei esitetä osastotasoa. 
Kolmiportainen matala organisaatiorakenne tukee sitä, että johto tuntee 
asiakkaiden tarpeet ja vastuu alueellisen palvelutuotannon 
toteutuksesta on mahdollisimman lähellä asiakasta. Matalassa 
organisaatiossa strategiatyö organisaation eri tasoilla ja lähellä 
toimintaa mahdollistuu jatkossakin. Resurssit kohdennetaan 
mahdollisimman lähelle asiakasrajapintaa. Viraston tuki- ja 
hallintopalvelut rakennetaan tukemaan mahdollisimman hyvin matalan 
organisaation eri tasoja.

Viraston toiminta muodostuu kolmestatoista varhaiskasvatusalueesta, 
joilla on samankaltaista toimintaa sekä leikkipuistotoiminnasta. 
Varhaiskasvatusalueista ja leikkipuistotoiminnasta muodostetaan 
toimistotasoiset yksiköt. Kolme hallinnon toimistoa tuottavat tukipalvelut 
organisaatioon ja toimivat virastonpäällikön esikuntana. 

Organisaatiosuunnittelun edetessä kuvataan toimistotasojen tehtävät ja 
organisoituminen. Nämä kirjataan uuden viraston toimintasääntöön.

Johtosäännön yksityiskohtaiset perustelut

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö perustuu kaupungin 
mallijohtosääntöön ja tarvittavilta osiltaan nykyiseen sosiaalitoimen 
johtosääntöön. Johtosääntö on valmisteltu yhteistyössä 
sääntötoimikunnan kanssa.
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1 § Toimiala

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2002 varhaiskasvatuksen 
valtakunnalliset linjaukset ja siinä yhteydessä määritteli 
varhaiskasvatuksen periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 
Varhaiskasvatus sisältää lasten päivähoitolain mukaisen 
päiväkotihoidon, perhepäivähoidon, leikkitoiminnan tai muun 
päivähoitotoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluvat myös 
perusopetuslain mukainen esiopetus ja koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta. 

Varhaiskasvatusviraston toiminnot ovat laajemmat, kuin mitä sana 
päivähoito pitää sisällään. Esimerkiksi esiopetus on oma 
kokonaisuutensa. Tästä syystä sana varhaiskasvatus kuvaa viraston 
toimintaa parhaiten. Varhaiskasvatustermi lautakunnan ja viraston 
nimessä nostaa keskeiseksi lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen.

Toimialapykälässä on määritelty varhaiskasvatuslautakunta ja 
varhaiskasvatusvirasto niiksi kunnan viranomaisiksi, jotka 
päivähoitolain ja -asetuksen, perusopetuslain sekä eräiden muiden 
erityislakien mukaisesti huolehtivat lakisääteisen kunnalle kuuluvan 
suomenkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan esiopetuksen ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä.

Opetustoimi vastaa osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta silloin, 
kun perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai 
sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä 
vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta (Perusopetuslaki 25.1 §) 
säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta (Perusopetuslaki 25.2 § ).

Lisäksi lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä 
aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten 
selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. 
Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa 
lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin 
(Perusopetuslaki 27 §).

Perusopetusikäisten kehitysvammaisten ja autististen lasten 
iltapäivätoiminta järjestetään varhaiskasvatusvirastossa 
perusopetuslain mukaisena iltapäivätoimintana ja kesähoitona.

2 § Lautakunta

Nykyisessä sosiaalilautakunnassa on yksitoista jäsentä. 
Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenten määrä on yhdeksän. 
Lautakunnalle ei esitetä jaostoa, vaan nykyisen sosiaalilautakunnan 
alaisen lapsi- ja perhejaoston varhaiskasvatuksen toimialaa koskevat 
tehtävät siirretään varhaiskasvatuslautakunnalle. Kieliryhmää koskeva 
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määräys perustuu toimialan rajoittumiseen suomenkieliseen 
toimintaan.

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä 
(Kuntalaki 16.2 §). Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut hoidetaan 
opetustoimessa.

3 § Esittely

Lautakunnan kokousten esittely on kuten nykyisessä sosiaalitoimen 
johtosäännössä. Esittelijänä toimii viraston päällikkö, ellei hän ole 
siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

4 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävistä valtaosa on samanlaisia, kuin nykyisen 
sosiaalitoimen johtosäännössä. Tarvittavat muutokset johtuvat 
varhaiskasvatuslautakunnan erilaisesta tehtäväkentästä, 
jaostorakenteen puuttumisesta sekä virasto-organisaation rakenteesta.

Tehtävät 1 - 17 ovat mallijohtosäännön ja sosiaalitoimen nykyisen 
johtosäännön mukaiset.

Kohta 4 Kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi palvelusta 
perittävien maksujen tulee olla samat molemmille kieliryhmille. Tästä 
syystä on perusteltua, että varhaiskasvatuslautakunta vahvistaa myös 
opetustoimen toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä lasten 
päivähoidosta perittävien maksujen perusteet. Vastaavanlainen 
määräys sisältyy nykyiseen sosiaalitoimen johtosääntöön.

Kohta 18 antaa lautakunnalle päätösvallan yksityisen hoidon tuen sekä 
kotihoidontuen kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
päivähoidon osalta. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi 
kuntalisien tulee olla samat molemmille kieliryhmille.

Kohdat 19 - 23 ovat nykyisen sosiaalilautakunnan alaisen lapsi- ja 
perhejaoston tehtäviä, jotka siirtyvät varhaiskasvatuslautakunnan 
päätettäväksi. Kohta 24 antaa lautakunnalle päätösvallan esiopetuksen 
matkaetuudesta päättämisestä.

Muutoksenhakuja koskeva tehtävä on sama kuin nykyisen lapsi- ja 
perhejaoston tehtävä. Lasten päivähoitoon ottamista koskevaan 
viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös 
toimielimen käsiteltäväksi.
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Sosiaalilautakunta on vuonna 2011 käsitellyt 80 päivähoitoa koskevaa 
asiaa. Jaosto on vuonna 2011 käsitellyt yhteensä 6 muutoksenhakua. 
Muita varhaiskasvatussuunnitelmiin, esiopetukseen sekä aamu- ja 
iltapäivätoimintaan liittyviä asioita on käsitelty 10. Esiopetuksen 
valitukset käsitellään aluehallintovirastossa. 

5 § Organisaatio 

Viraston organisaatioon ei esitetä osastotasoa. Toiminta muodostuu 
useasta varhaiskasvatusalueesta, joilla on samankaltaista toimintaa. 
Varhaiskasvatusalueiden palvelut muodostuvat päiväkotihoidosta, 
perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäivähoidosta ja esiopetuksesta. 
Näistä palveluista on perusteltua asiakaspalvelun näkökulmasta 
muodostaa alueelliset palvelukokonaisuudet.

Leikkipuistotoiminta muodostuu leikkipuistoista, niissä järjestetystä 
avoimesta toiminnasta, kerhoista ja koululaisten iltapäivätoiminnasta. 
Lisäksi leikkipuistotoimintaan kuuluu perhetalot sekä 
kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta. Leikkipuistotoiminnan 
oma kokonaisuus turvaa asiakkaan näkökulmasta parhaiten avoimen 
toiminnan ja kerhotoiminnan kehittämisen ja järjestämisen.

Lisäksi virastossa huolehditaan kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon 
tuen Helsinkilisän kehittämisestä sekä yksityisen päivähoidon 
valvonnasta.

Varhaiskasvatusalueista ja leikkipuistotoiminnasta muodostetaan 
toimistotasoiset yksiköt. Hallinnon kolme toimistoa tuottaa hallinnon 
tukipalvelut organisaatioon ja toimii virastopäällikön esikuntana. 

Varhaiskasvatusviraston toimintasäännössä tullaan kuvaamaan 
viraston toimistotasot ja niiden tehtävät. 

Viraston päällikön virkanimikkeeksi esitetään varhaiskasvatusjohtajaa. 
Nimike viittaa suoraan toimialaan, jota viraston päällikkö johtaa. 

6 § Johtaminen

Kohta on mallijohtosäännön ja sosiaalitoimen nykyisen johtosäännön 
mukainen.

7 § Viraston päällikön tehtävät 

Kohta 1 on mallijohtosäännön ja sosiaalitoimen nykyisen johtosäännön 
mukainen. Varhaiskasvatusviraston toimintasäännössä tullaan 
kuvaamaan viraston toimistotasot ja niiden tehtävät. 

Kohta 2 ja 3 ovat mallijohtosäännön ja sosiaalitoimen nykyisen 
johtosäännön mukaisia.
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Kohta 4 on mallijohtosäännön mukainen. Toimialaksi on korjattu 
varhaiskasvatusvirasto.

Viraston päällikölle määrätyt muut tehtävät ovat mallijohtosäännön 
mukaisia. 

8 § Estyneenä oleminen

Koska osastotasoa ei ole, viraston päällikön sijaisena tulee toimimaan 
lautakunnan määräämä toimiston päällikkö.

9 § Kelpoisuusvaatimukset

Varhaiskasvatusviraston päällikön tehtävä on hallinnollisen johtajan 
tehtävä.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan kelpoisuuksiin, joita 
vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä, jollei muualla 
laissa toisin säädetä.

Lain 10 § koskee sosiaalihuollon johtotehtäviä. 10 § 1 momentin 
mukaan kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän 
sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveyshuollon pääasiassa hallinnollisiin 
johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä 
johtamistaito. 

Hallinnolliset johtotehtävät eivät sisällä asiakastyötä eivätkä välitöntä 
asiakastyön ohjausta. Hallinnollisen johtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei 
sisälly vaatimusta asiakastyökokemuksesta eikä tietyn tutkinnon 
suorittamisesta, vaan myös muulla tavoin hankittu alan tuntemus on 
riittävä.

Johtosäännön 9 §:n kelpoisuusvaatimuksissa on 1 momentin 
viittauksella ”sen lisäksi mitä muutoin on säädetty” ja 2 momentin 
viittauksella ”ottaen huomioon mitä erikseen on säädetty tai määrätty” 
varmistettu se, että silloin, kun tehtävä kuuluu sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 
soveltamisalaan, lainsäännökset otetaan huomioon. 

Lainsäädäntöviittauksilla on otettu huomioon se, mitä korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksessä 12.1.2012, 2954/1/09, on edellytetty. 
Päätös koski kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimuksia 
johtosäännössä.

10 § Henkilökunnan ottaminen

Pykälä on mallijohtosäännön mukainen. Osastotasoa ei ole. 
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11 § Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon asioissa, osaltaan 
esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa 

Pykälän ensimmäinen momentti on nykyisen sosiaalitoimen 
johtosäännön mukainen sikäli kuin se koskee lasten päivähoitoa. 

Pykälän toinen momentti on mallijohtosäännön ja nykyisen 
sosiaalitoimen johtosäännön mukainen.

12 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Pykälän ensimmäinen momentti on mallijohtosäännön ja nykyisen 
sosiaalitoimen johtosäännön mukainen. 

Kappaleen toinen momentti on nykyisen sosiaalitoimen johtosäännön 
mukainen siltä osin kuin se koskee varhaiskasvatuksen toimialaa. 
Lisäyksenä on puhevallan käyttö yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan 
lain perusteella annettavia lausuntoja koskevissa asioissa.

Lisäykset johtuvat siitä, että aluehallintovirasto edellyttää em. yksityisiä 
palveluja koskevan lainsäädännön nojalla kunnan 
varhaiskasvatustoimelta lausuntoja mm. toimilupaa hakevien tuottajien 
henkilöstön soveltuvuudesta, toiminnan asianmukaisuudesta ja 
tarpeellisuudesta. Aluehallintovirasto edellyttää lisäksi kunnan 
varhaiskasvatustoimen myös aktiivisesti valvovan ao. yksityistä 
toimintaa alueellaan sekä antamaan valvontaansa perustuvia 
lausuntoja ja selvityksiä aluehallintovirastolle. Nämä lausunnot ovat 
luonteeltaan ammatillisia eivätkä sellaisina sisällä poliittista harkintaa ja 
siksi ne soveltuvat viranhaltijoiden tehtäväksi. 

Voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013.

Ennen johtosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin.

Siirto varhaiskasvatusjohtajan virkaan ja päivähoidon johtajan viran lakkauttaminen

Varhaiskasvatusviraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen 
lisäksi mitä muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 §:n mukaan lakia 
sovelletaan kelpoisuuksiin, joita vaaditaan sosiaalihuollon 
ammatilliselta henkilöstöltä, jollei muualla laissa toisin säädetä. Lain 10 
§ koskee sosiaalihuollon johtotehtäviä. 10 § 1 momentin mukaan 
kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai 
sosiaali- ja terveyshuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 
§:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 313 (701)
Kaupunginvaltuusto

Stj/14
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä 
johtamistaito. Hallinnolliset johtotehtävät eivät sisällä asiakastyötä 
eivätkä välitöntä asiakastyön ohjausta. Hallinnollisen johtajan 
kelpoisuusvaatimuksiin ei sisälly vaatimusta asiakastyökokemuksesta 
eikä tietyn tutkinnon suorittamisesta, vaan muulla tavoin hankittu alan 
tuntemus on riittävä. Johtosäännön 9 §:n kelpoisuusvaatimuksissa on 1 
momentin viittauksella "sen lisäksi mitä muutoin on säädetty" tarkoittaa 
sitä, että silloin, kun tehtävä kuuluu sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain soveltamisalaan, 
lainsäännökset otetaan huomioon.                

Varhaiskasvatusviraston päällikön tehtävä on hallinnollisen johtajan 
tehtävä. Sosiaaliviraston lasten päivähoidon vastuualueen 
osastotasoisena johtajana, nimikkeenään päivähoidon johtaja, on 
toiminut Satu Järvenkallas. Järvenkallas on koulutukseltaan 
lastentarhanopettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Järvenkallaksen 
kasvatustieteiden opintoihin sisältyivät pääaineena kasvatustiede, 
sivuaineina sosiaalipsykologia ja erityispedagogiikka. Lisäksi 
Järvenkallas on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-
tutkinnon.  Järvenkallas on hoitanut vuodesta 2004 
osastopäällikkötasoista sosiaaliviraston päivähoidon johtajan virkaa, 
jonka vastuualueena on koko Helsingin suomenkielinen lasten 
päivähoito. Sosiaalivirastossa organisaatiouudistuksen myötä 1.1.2013 
lakkautettavan lasten päivähoidon vastuualueen johtajana toimivan 
Järvenkallaksen ja nyt perustettavan varhaiskasvatusviraston päällikön 
tehtävät ovat yhteneväiset. Hallintosäännön 19 §:n mukaan 
viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää 
viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä. 
Hallintosäännön mukaan viranhaltijan siirtämisestä toisen viraston tai 
laitoksen virkasuhteeseen päättää kaupunginjohtaja. 
Kaupunginvaltuuston täytettävien virkojen osalta, lukuun ottamatta 
kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien virkoja, asiasta päättää 
kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus katsoo, että nyt vahvistettava 
varhaiskasvatustoimen johtosääntö, perustettavat 
varhaiskasvatuslautakunta, varhaiskasvatusvirasto ja viraston 
päällikkönä toimivan varhaiskasvatusjohtajan virka muodostavat 
kokonaisuuden. Perustettavan viraston päällikön viran täyttäminen 
virkaa haettavaksi julistamatta on Järvenkallaksen päivähoidon johtajan 
virkaan kuuluneet tehtävät ja perustettavan varhaiskasvatusjohtajan 
viran tehtävät huomioon ottaen perusteltua toiminnan uudelleen 
järjestelynä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n 1 
momentin nojalla. Järvenkallas täyttää varhaiskasvatusjohtajan viran 
kelpoisuusvaatimukset ja kaupungin kielitaitovaatimukset ja virkaa 
voidaan pitää hänelle sopivana ja hän on antanut siirtoon 
suostumuksensa.                
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Kaupunginhallitus ilmoittaa, että sen tarkoituksena on, mikäli 
kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä siirtää Satu Järvenkallas 
varhaiskasvatusjohtajan virkaan sitä haettavaksi julistamatta.

Päivähoidon johtajan virka on tarkoitus lakkauttaa myöhemmin 
erikseen tehtävällä päätöksellä.  

Johtosäännön voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Ennen johtosäännön voimaantuloa on vuoden 2012 aikana tehtävä 
välttämättömiä päätöksiä uuden johtosäännön täytäntöönpanemiseksi. 
Lisäksi vuoden 2013 alussa, siihen saakka kunnes uusi lautakunta on 
nimetty, on välttämättömiä tehtäviä, jotka on johtosäännössä määritelty 
lautakunnan tehtäväksi. Edellä mainittujen tehtävien hoitaminen on eri 
asiana esitetty kaupunginhallituksen jaoston tehtäväksi. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena  on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa sosiaali- ja terveystointa 
johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa valmistelemaan johtosäännön 
voimaan tulon jälkeen asetettavan kaupunginvaltuuston päätöksessä 
30.11.2011 tarkoitetun yhteistyörakenteen tehtäviä ja kokoonpanoa.      

Organisaatiomalli, päivähoidon valmisteluryhmän johtosääntöesitys 
perusteluineen, sosiaalitoimen voimassaoleva johtosääntö, 
kaupunginvaltuuston päätös 30.11.2011, seurantaryhmän 
asettamispäätös 12.12.2011 ja ohjausryhmän asettamispäätös 
4.1.2012 ovat esityslistan liitteinä. Henkilöstötoimikunnan lausunto on 
esityslistan liitteenä.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Organisaatiomalli
2 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännöksi
3 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännön perusteluiksi
4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Kaupunginvaltuuston päätös 30.11.2011
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Ohjausryhmä 4.1.2012
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012
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Tiedoksi

Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Opetusvirasto
Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
Stj-rooteli

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 654

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien

1 perustaa varhaiskasvatuslautakunnan ja sen alaisen 
varhaiskasvatusviraston sekä hyväksyä niille varhaiskasvatustoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin varhaiskasvatustoimen johtosääntö

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunta ja sen alainen 
varhaiskasvatusvirasto huolehtivat suomenkielisestä lasten 
päivähoidosta sekä osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 § Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat 
suomenkielisestä kieliryhmästä.

3 § Esittely
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Lautakunnan kokouksissa asiat esittelee viraston päällikkö, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

4 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1. valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti

2. hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden 
toteutumista

3. päättää hinnoista, maksuista, asiakasmaksuista kau-
punginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden 
mukaisesti, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

4. vahvistaa opetustoimen toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä 
lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteet

5. päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen 
jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6. hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7. hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin 
tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

8. päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9. päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
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kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle 
antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen 
vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11. päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä 
arvosta luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää luovuttamisesta

12. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston 
hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta 
vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13. myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa 
koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon 
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14. myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan 
kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai 
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole 
aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15. myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16. asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan 
määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

17. päättää hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden 
aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää mainituista asioista
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18. päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen 
kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon 
osalta

19. tehdä kaupunginhallitukselle esitys kaupungin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaksi

20. vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelmat sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

21. päättää esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien ajankohdista

22. päättää oppilaaksioton periaatteista sekä osaltaan koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen 
perusteista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

23. päättää esiopetuksen sekä osaltaan koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

24. päättää esiopetuksen matkaeduista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta 

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on päättää niistä asioista, joissa 
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, lasten päivähoitoa tai 
koululaisten aamu- iltapäivätoimintaa koskevan viranhaltijan päätöksen 
saattamista toimielimen käsiteltäväksi.

5 § Organisaatio

Viraston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 

Viraston päällikkönä on varhaiskasvatusjohtaja.

6 § Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 § Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,
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1. hyväksyä toimintasäännöt 

2. siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston toimistosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä 
luottamusmiestä kuultuaan

3. panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, 
mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

4. hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, varhaiskasvatusviraston toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja –avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja 
käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

8 § Estyneenä oleminen  

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä toimiston päällikkö.

9 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi mitä muutoin 
on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

10 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä. 

11 § Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon asioissa, osaltaan 
esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lasten päivähoidon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
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lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 

Esiopetuksen järjestämisestä ja antamisesta sekä koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja toimintaan ottamisesta päättää, 
siltä osin kuin asia ei kuulu lautakunnan päätettäväksi, viraston 
päällikön määräämä viranhaltija lautakunnan vahvistamien perusteiden 
ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

12 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää 
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa suomenkielisen lasten 
päivähoidon, osaltaan esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä 
osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa 
tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013.  

2 siirtää varhaiskasvatusvirastoon sosiaaliviraston lasten päivähoidon 
vastuualueen tehtävät ja henkilöstön (noin 5 500 henkilöä)

3 perustaa varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan viran, 
jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 24.04.2012 § 128

HEL 2012-004762 T 00 01 00
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Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle päivähoidon 
valmisteluryhmän esityksestä varhaiskasvatustoimen johtosäännöksi 
seuraavan lausunnon.

Sosiaalilautakunta toteaa, että varhaiskasvatustoimen johtosäännön 
valmistelu osana uudistuksen valmistelutyötä noudattaa 
valmistelutyölle annettuja suuntaviivoja. 

Varhaiskasvatusvirasto nimenä kuvaa selkeästi uuden viraston 
toimialaa. Varhaiskasvatusvirasto ja varhaiskasvatuslautakunta 
korostavat päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä 
Helsingissä. Luottamushenkilöjärjestelmä rakentuu lautakunnasta, jolle 
ei esitetä jaostoa. Varhaiskasvatuksen tehtävien hoitaminen yhdessä 
luottamushenkilöelimessä antaa päättäjälle hyvän kokonaiskuvan 
toimialan tehtävistä. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että varhaiskasvatusvirastossa 
varhaislapsuus tulee näkyvästi esille. Lapsi saa 
varhaiskasvatuspalveluissa osakseen lapsuuteen kuuluvaa hoivaa, 
kasvatusta ja opetusta. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja 
taiteellinen kokeminen ovat keskeisiä lapsille ominaisia toimintatapoja. 

Varhaiskasvatusvirastoon esitetään kolmea johtamistasoa; virastotaso, 
toimistotaso ja yksikkötaso. Organisaatioon ei esitetä osastotasoa. 
Varhaiskasvatusviraston toimistot on organisoitu toiminnoittain, ottaen 
huomioon kolmentoista varhaiskasvatusalueen toimintojen 
samankaltaisuus, leikkipuistotoiminnan ominaislaatu sekä matalan 
organisaation tarvitsemat toimivat hallinnon tukipalvelut.

Leikkipuistojen avoimen ja muun toiminnan kehittäminen on jatkossa 
tärkeää erityisesti koululaisten loma-aikoina ja iltapäivätoiminnan 
osalta.

Lasten päivähoidon vastuualue aloitti vuonna 2004 sosiaaliviraston 
osastotasoisena yksikkönä, joka vastasi kaupunkitasoisesti 
suomenkielisistä palveluista. Tästä lähtien vastuualueella on tehty 
systemaattista strategiatyön, johtamisen ja organisaatiorakenteiden 
kehittämis- ja arviointityötä. Organisaatiorakenne on ollut matala. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan matala organisaatio on 
selkeä ja se mahdollistaa vuoropuhelun ja toiminnan järjestämisen 
kustannustehokkaasti. Lisäksi esitetty rakenne mahdollistaa nykyisen 
kaltaisen johtamisnäkemyksen, strategiatyön sekä varhaiskasvatuksen 
sisällön edelleen kehittämisen. Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että 
hallinnon tukipalvelut on esityksessä rakennettu palvelemaan 
varhaiskasvatusorganisaation toimintaa ja johtamista kaikilla tasoilla. 
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Tämä edellyttää, että myös hallinnossa on riittävä varhaiskasvatuksen 
toiminnan tuntemus ja osaaminen. Organisaatiosuunnittelun edetessä 
toimistotasojen tehtävät ja organisoituminen kuvataan uuden viraston 
toimintasääntöön.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan lasten päivähoidon 
vastuualue on hyvin toimiva, vahva ja selkeä kokonaisuus, joka pystyy 
varhaiskasvatusvirastona turvaamaan varhaiskasvatuspalvelujen 
yhdenmukaisen järjestämisen, johtamisen ja kehittämisen. 
Päivähoitopalvelujen organisoimisessa olennaista on alueellisen 
palvelun sujuvuus perheiden ja lasten näkökulmasta. 
Varhaiskasvatuksen palveluverkon johtaminen perustuu vahvan oman 
tuotannon ohella monimuotoisen tuottajaverkon hallintaan. Lisäksi 
sosiaalilautakunta toteaa, että varhaiskasvatusvirastossa tullaan 
vahvistamaan asiakasläheisyyttä kehittämällä asukasfoorumit 
asukkaita osallistaen.

Sosiaalilautakunta pitää asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta 
tärkeänä, että jatkovalmistelussa paneudutaan yhteistyön 
rakentamiseen opetustoimen, muiden lapsi- ja perhepalveluja antavien 
tahojen kanssa sekä asukasfoorumien kehittämiseen yhteistyössä 
henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Ennen johtosäännön voimaantuloa on vuoden 2012 aikana tehtävä 
välttämättömiä päätöksiä uuden johtosäännön voimaantulemiseksi. 
Lisäksi vuoden 2013 alusta, siihen saakka kun uusi lautakunta on 
nimetty, on tehtäviä, jotka on johtosäännössä määritelty lautakunnan 
tehtäväksi. Edellä mainittujen tehtävien hoitaminen on 
johtosääntöehdotuksessa esitetty kaupunginhallituksen tehtäväksi ja 
tiedossa olevat tehtävät on kuvattu esityslistan tämän asian liitteenä 
nro 2 olevassa perustelumuistiossa.

Lopuksi sosiaalilautakunta toteaa, että uudistuksen valmistelutyötä on 
tehty henkilöstöä osallistavassa prosessissa. Tämä otetaan huomioon 
myös työn jatkovalmistelussa.

Samalla sosiaalilautakunta päätti esittää, että 1.1.2013 lukien 
lakkautetaan lasten päivähoidon vastuualueen päivähoidon johtajan 
virka (vakanssinumero 025939).

Käsittely

24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksensa viidennen kappaleen 
jälkeen omaksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

"Leikkipuistojen avoimen ja muun toiminnan kehittäminen on jatkossa 
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tärkeää erityisesti koululaisten loma-aikoina ja iltapäivätoiminnan 
osalta."

Merkittiin, että esittelijä lisäsi saman tekstin Esittelijä -osion 
Ydinprosessien määrittely -nimisen luvun toiseksi kappaleeksi.

17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Paavo Voutilainen, sosiaalijohtaja, puhelin: 310 43211

paavo.voutilainen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 67

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa varhaiskasvatustoimen 
johtosääntöluonnoksesta seuraavan lausunnon: 

Yleistä:

Varhaiskasvatustoimen johtosääntöluonnoksessa on kaupungin 
yleisestä käytännöstä poiketen luovuttu osastotasosta. Tämä antaa 
vaikutelman matalasta organisaatiosta. Käytännössä kuitenkin osassa 
hallinnollisluonteisia asioita käsittelytasoja on ainakin kuusi: 
virastopäällikkö - hallinnollinen toimisto - hallinnollisen toimiston 
alayksikkö - palvelualueen toimisto - päiväkoti - päiväkodin työntekijä. 

Osastotasosta luopuminen johtaisi muista virastoista poikkeaviin 
toimivaltakäytäntöihin. Ensiksi viraston ylätason organisoinnista 
päätettäisiin pelkästään hallintokunnan sisällä, sillä ylimpänä tasona 
olevista toimistoista päättäisi varhaiskasvatuslautakunta. Toiseksi 
virastopäällikköä lukuun ottamatta henkilöstön ottamisesta päätettäisiin 
pelkästään hallintokunnassa, kun virastossa ei ole muita virastoja 
vastaavasti kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia 
osastopäälliköitä. Kolmanneksi yksittäisten henkilöiden palkkauksesta 
päätettäisiin virastopäällikköä lukuun ottamatta pelkästään virastossa, 
kun virastossa ei ole osastopäälliköitä. Neljänneksi 
varhaiskasvatusvirastosta ei olisi mahdollisesti virastopäällikköä lukuun 
ottamatta yhtään osanottajaa kaupungin virastojen yhteisiin 
osastopäälliköiden tilaisuuksiin, kun heitä ei ole. Viidenneksi 
käyttämällä osaston ja osastopäällikön sijasta nimikkeitä toimisto ja 
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toimistopäällikkö, organisaatiokaavioluonnoksen mukaan 17 toimistosta 
muodostuva viraston ylin taso olisi raskaasti organisoitu. 

Kun ruotsinkielisen päivähoidon siirtoa valmisteltiin syksyllä 2010, 
sosiaaliviraston keskitetyissä palveluissa (henkilöstö-, talous-, 
tietohallinto- ja tilapalvelut) ruotsinkielisen päivähoidon osuudeksi 
ilmoitettiin 0,6 henkilötyövuotta. Lisäksi ruotsinkielisen päivähoidon 
virastohallinnossa ilmoitettiin työskentelevän neljä henkilöä. Yhteensä 
ruotsinkielisen päivähoidon virastohallinnon henkilömitoitus oli 4,6 
henkilötyövuotta. Suomenkielisessä päivähoidossa olevien lasten 
määrä on kymmenkertainen ruotsinkieliseen päivähoitoon verrattuna. 
Tämä suhde huomioon ottaen suomenkielisen päivähoidon 
virastohallinnon henkilöstötarve olisi 46 henkilötyövuotta. Kun 
perustettavan viraston valmisteluissa on tiettävästi päädytty noin 80 
henkilön tarpeeseen, joissakin laskelmissa saattaa olla virhe. 

Toimiala 1 §

Johtosääntöluonnoksen mukaan varhaiskasvatustoimi huolehtii 
suomenkielisestä lasten päivähoidosta. Ruotsinkielisen kieliryhmän 
osalta lasten päivähoidon järjestäminen kuuluu opetustoimelle. 
Kumpikin hallintokunta järjestää toimintaa lasten päivähoidosta 
annetun lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Johtosääntöluonnoksen mukaan varhaiskasvatustoimi huolehtii 
osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta. Osaltaan suomenkielisen 
esiopetuksen järjestäminen kuuluu myös opetustoimelle. 
Ruotsinkielisestä esiopetuksesta huolehtii kokonaisuudessaan 
opetustoimi. Kunnan velvollisuudesta järjestää esiopetusta sekä 
osoittaa esiopetusta saavalle opetuksen järjestämispaikka säädetään 
perusopetuslaissa. Lain mukaan esiopetusta voidaan järjestää sekä 
kouluilla että päiväkodeissa. Perusopetuslaissa (4 §) säädetään 
kunnan yleisestä velvollisuudesta järjestää sen alueella asuville lapsille 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi 
kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta ns. pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille (25 §) sekä myös niille 
lapsille, jotka perusopetuslain mukaisesti aloittavat perusopetuksen 
vuotta säädettyä myöhemmin (27 §). Suomenkielisen esiopetuksen 
järjestämisvastuun jakautuminen kahdelle hallintokunnalle edellyttää 
hallintokuntien välisen tehtäväjaon ja toimintaperiaatteiden tarkempaa 
määrittämistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslaissa. 
Varhaiskasvatustoimi huolehtii osaltaan myös suomenkielisten 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Osaltaan suomenkielisen 
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kuuluu opetustoimelle. 
Perustelumuistion mukaan varhaiskasvatusvirasto hoitaa 
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perusopetusikäisten kehitysvammaisten ja autististen lasten 
iltapäivätoiminnan ja kesähoidon. 

Lautakunta 2 §

Määräyksessä esitetään, että varhaiskasvatustoimella on yhdeksän 
jäsenen lautakunta. Lautakunnalle ei esitetä jaostojakoa. 

Kuntalain 16 §:n 2 momentin mukaan kaksikielisessä kunnassa 
asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin 
kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä 
varten osastoihin. Ruotsinkieliset varhaiskasvatustoimen toimialaan 
kuuluvat palvelut järjestetään opetustoimessa, jonka opetuslautakunta 
on jakautunut suomen- ja ruotsinkieliseen jaostoon. Yleisenä 
lähtökohtana tulisi olla, että pelkästään suomenkielisistä henkilöistä 
asetettava varhaiskasvatuslautakunta päättäisi vain suomenkielisestä 
toiminnasta ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto pelkästään 
ruotsinkielisestä toiminnasta sekä kaupunginhallitus kumpaakin 
kieliryhmää yhteisesti koskevasta toiminnasta. 

Tällä hetkellä opetustoimen luottamushenkilöorganisaatiossa 
ruotsinkielistä lasten päivähoitoa, esiopetusta ja perusopetuslain 
mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista päätetään osin 
opetuslautakunnassa ja osin sen ruotsinkielisessä jaostossa. 
Käytännössä se, että varhaiskasvatustoimeen ei esitetä lautakunnan 
jaostotasoa, merkitsee sitä, että kieliryhmän perusteella päivähoitoa, 
esiopetusta ja aamu- ja iltapäivätoimintaan koskevista asioista 
päätetään osin eri toimielimissä.  

Lautakunnan tehtävät 4 §

Varhaiskasvatustoimen lautakunnalle esitetyistä tehtävistä valtaosa on 
kaupungin mallisäännön ja sosiaalitoimen nykyisen johtosäännön 
mukaisia tehtäviä. 

Johtosääntöluonnoksen 4 §:n 4  ja 18 kohdan mukaan 
varhaiskasvatuslautakunnan tehtävänä on vahvistaa opetustoimen 
toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta perittävien 
maksujen perusteet sekä päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen 
sekä kotihoidon tuen kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
päivähoidon osalta. Edellä todetun perusteella sanamuotoja tulisi 
muuttaa siten, että varhaiskasvatuslautakunnan esityksen perusteella 
asiasta päättäisi kaupunginhallitus. Vastaavat kohdat tulisi lisätä 
ruotsinkielisen päivähoidon osalta opetustoimen johtosääntöön. 
Nykyisessä sosiaalitoimen johtosäännössä valtuutus päättää 
asiakasmaksuista oli siirtymävaiheen järjestely, kunnes suomenkielinen 
päivähoito organisoitaisiin uudelleen.  
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Johtosääntöluonnoksen 4 §:n 19 kohdassa esitetään uutena tehtävänä, 
että lautakunta päättää palvelusetelin käyttämisestä ostopalvelujen 
järjestämistapavaihtoehtona sekä vahvistaa palvelusetelin arvon. 
Mahdollisuuden tulee koskea myös ruotsinkielisiä palveluja, mikä 
edellyttää vastaavan kohdan sisällyttämistä opetustoimen 
johtosääntöön. 

Johtosäännön 4 §:n 22 kohdassa esitetään, että lautakunta päättää 
esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien ajankohdista. Monilapsisten 
perheiden osalta on ongelma, jos esiopetuksen työn aloittamisen ja 
lomien ajankohdat poikkeavat opetustoimen päättämistä ajankohdista. 
Tältä osin eri toimielinten päätösten välille tulisi luoda yhteys 
esimerkiksi lisäämällä kohtaan "ottaen huomioon koulujen vastaavat 
ajankohdat".      

Organisaatio 5 §

Edellä esitetyn mukaisesti esitettyä organisaatiota ei voi pitää 
johdonmukaisena kaupungin muihin virastoihin nähden. 

Viraston päällikön tehtävät 7 §

Pääsääntöisesti määräyksen mukaiset viraston päällikön tehtävät ovat 
kaupungin mallisäännön ja sosiaalitoimen nykyisen johtosäännön 
mukaisia. Lisäksi viraston päällikön tehtäviin on esitetty uutena 
tehtävänä palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus. 
Vastaava kohta tulisi lisätä opetustoimen johtosääntöön. 

Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon 
asioissa, osaltaan esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa 11 §

Kyseisessä määräyksessä varhaiskasvatustoimen toimialaan 
kuuluvissa palveluissa yksilöä koskevissa asioissa toimivaltaisen 
päätöksentekijän määrääminen on siirretty siltä osin, kuin asia ei kuulu 
lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön tehtäväksi. Kyseisen 
määräyksen johdosta lasten päivähoidon, esiopetuksen sekä aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa lapsikohtaista ratkaisuvaltaa edellyttäviä tehtäviä 
sekä toimivaltaista päätöksentekijää ei tarvitse johtosääntötasolla 
luetella. Perustelumuistiosta ilmenee, että pykälä on kaupungin 
mallisäännön mukainen. 

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille 12 §

Esityksistä ja lausunnoista ulkopuolisille määrätään 
johtosääntöluonnoksen 12 §:ssä. Pykälän ensimmäinen momentti on 
kaupungin mallijohtosäännön sekä nykyisen sosiaali- ja opetustoimen 
johtosäännön mukainen. 
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Pykälän toisessa momentissa kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa 
suomenkielistä lasten päivähoitoa, osaltaan esiopetusta ja koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimintaa yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa 
asioissa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa on siirretty viraston 
päällikölle tai hänen määräämälleen. Momentti on nykyisen 
sosiaalitoimen johtosäännön mukainen siltä osin kuin se koskee 
varhaiskasvatuksen toimialaa. Vastaavasti opetustoimessa on 
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa siirretty viraston päällikölle tai 
hänen määräämälleen oppilaita ja opiskelijoita koskevissa opetukseen 
ja oppilasarviointiin liittyvissä sekä muissa oppilaiden ja opiskelijoiden 
säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.  

Varhaiskasvatustoimen johtosääntöluonnoksen 2 momenttiin on lisätty 
osaltaan puhevallan käyttö yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lain 
perusteella annettavia lausuntoja koskevissa asioissa. 
Perustelumuistion mukaan lisäys johtuu siitä, että aluehallintovirasto 
edellyttää em. yksityisiä palveluja koskevan lainsäädännön nojalla 
kunnan varhaiskasvatustoimelta lausuntoja mm. toimilupaa hakevien 
tuottajien henkilöstön soveltuvuudesta, toiminnan asianmukaisuudesta 
ja tarpeellisuudesta. Aluehallintovirasto edellyttää lisäksi kunnan 
varhaiskasvatustoimen myös aktiivisesti valvovan ao. yksityistä 
toimintaa alueellaan sekä antamaan valvontaansa perustuvia 
lausuntoja ja selvityksiä aluehallintovirastolle. Nämä lausunnot ovat 
luonteeltaan ammatillisia eivätkä sellaisina sisällä poliittista harkintaa ja 
siksi ne soveltuvat viranhaltioiden tehtäväksi.

Helsingissä sosiaalipalvelujen järjestäminen on jakautunut kolmelle eri 
hallintokunnalle. Ruotsinkielinen lasten päivähoito on sosiaalihuoltolain 
17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, jonka järjestäminen kuuluu 
opetustoimelle. Opetuslautakunta on siten tältä osin kunnan toimielin, 
joka yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla 
ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja sosiaalipalveluja. Myös 
opetustoimen johtosääntöön olisi tarkoituksenmukaista lisätä 
varhaistoimen johtosääntöön ehdotettu toimivallan siirtoa koskeva 
määräys, jonka mukaan viraston päällikkö tai hänen määräämänsä 
viranhaltija käyttäisi kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa 
ruotsinkielistä lasten päivähoidon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa 
asioissa sekä osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa 
tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Käsittely

17.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
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Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Minna Antila, hallintolakimies, puhelin: 310 86628

minna.antila(a)hel.fi
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§ 204
Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen ja 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston asettaminen 

HEL 2012-007005 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti 1.1.2013 lukien muuttaa 
kaupunginhallituksen johtosäännön 12 §:n kuulumaan seuraavasti:

12 § 
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan (Stj) 
toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveystointa sekä 
varhaiskasvatustointa koskevat asiat. 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan 
kuuluvat lisäksi asiat, jotka koskevat  

 sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja
 varhaiskasvatuslautakuntaa

Samalla kaupunginvaltuusto päätti perustaa sosiaali- ja terveystoimen 
ja varhaiskasvatustoimen organisaatiouudistuksen toimeenpanoa 
varten kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston.  Lisäksi 
kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä 
väliaikaisesti siten, että johtosääntöön lisätään uudet 2b §, 4 §:n 4 
momentti ja 8 b §, jotka ovat voimassa tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkaen siihen asti, kun sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut sosiaali- ja 
terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ensimmäisen kerran 
kokoontuvat: 

2b § 
Sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa sosiaali- ja terveysjaoston. Jaostossa on 
13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.   

4 §
Esittely

- - - - - -
Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittelee 
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asiat sosiaali- ja terveysjaostossa, ottaen huomioon mitä 2 momentissa 
on määrätty. 

8b §
Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on ennen sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen voimaantuloa 

1. päättää sosiaali- ja terveysviraston osastojen toimistotasoisesta 
yksikköjaosta

2. päättää sosiaali- ja terveysviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

3. antaa lausunto sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa 
täytettäessä

4. antaa lausunnot sosiaali- ja terveysviraston osastojen päälliköiden 
virkoja täytettäessä
   

5. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisesta yksikköjaosta

6. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

7. hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston talousarvion 
käyttösuunnitelma vuodelle 2013

8. hyväksyä varhaiskasvatusviraston talousarvion käyttösuunnitelma 
vuodelle 2013

9. seurata sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
organisaation uudistamista

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen tultua voimaan huolehtia niistä 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen jaostoille sekä 
varhaiskasvatuslautakunnalle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät siedä 
viivytystä.     

Sosiaali- ja terveysjaosto voi yksittäistapauksessa saattaa 
toimivaltaansa kuuluvan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. 
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Edelleen kaupunginvaltuusto päätti valita tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi siihen asti, kun sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut 
sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta 
ensimmäisen kerran kokoontuvat, kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveysjaostoon 13 jäsentä ja 13 varajäsentä sekä puheenjohtajan 
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ja varapuheenjohtajan 
jaoston jäsenistä:

jäsen varajäsen
  
puheenjohtaja Risto 
Rautava 

Sirpa Asko-Seljavaara 

varapuheenjohtaja Sirkku 
Ingervo 

Jussi Tarkkanen

Seija Muurinen Ari Huovinen
Olli Valtonen Heidi Ruhala
Sami Heistaro Tuomas Nurmela
Mari Puoskari Sanna Vesikansa
Hannu Tuominen Tuuli Kousa
Jouko Malinen Reijo Vuorento
Terhi Mäki Sara Paavolainen
Tarja Tenkula Vertti Kiukas
Outi Ojala Jouko Kajanoja
Nils Torvalds Jan D. Oker-Blom
Nina Huru Eeva Kuuskoski

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen johtosääntö
2 Seurantaryhmä 12.12.2011

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien muuttaa 
kaupunginhallituksen johtosäännön 12 §:n kuulumaan seuraavasti:

12 § 
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan (Stj) 
toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveystointa sekä 
varhaiskasvatustointa koskevat asiat. 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan 
kuuluvat lisäksi asiat, jotka koskevat  

 sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja
 varhaiskasvatuslautakuntaa

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen organisaatiouudistuksen 
toimeenpanoa varten kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston.  
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosääntöä väliaikaisesti siten, että johtosääntöön lisätään uudet 2b 
§, 4 §:n 4 momentti ja 8 b §, jotka ovat voimassa tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkaen siihen asti, kun sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut sosiaali- ja 
terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ensimmäisen kerran 
kokoontuvat: 

2b § 
Sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa sosiaali- ja terveysjaoston. Jaostossa on 
13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.   

4 §
Esittely

- - - - - -
Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittelee 
asiat sosiaali- ja terveysjaostossa, ottaen huomioon mitä 2 momentissa 
on määrätty. 

8b §
Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on ennen sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen voimaantuloa 
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1. päättää sosiaali- ja terveysviraston osastojen toimistotasoisesta 
yksikköjaosta

2. päättää sosiaali- ja terveysviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

3. antaa lausunto sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa 
täytettäessä

4. antaa lausunnot sosiaali- ja terveysviraston osastojen päälliköiden 
virkoja täytettäessä
   

5. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisesta yksikköjaosta

6. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

7. hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston talousarvion 
käyttösuunnitelma vuodelle 2013

8. hyväksyä varhaiskasvatusviraston talousarvion käyttösuunnitelma 
vuodelle 2013

9. seurata sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
organisaation uudistamista

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen tultua voimaan huolehtia niistä 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen jaostoille sekä 
varhaiskasvatuslautakunnalle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät siedä 
viivytystä.     

Sosiaali- ja terveysjaosto voi yksittäistapauksessa saattaa 
toimivaltaansa kuuluvan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee valita tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi siihen asti, kun sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut 
sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta 
ensimmäisen kerran kokoontuvat, kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveysjaostoon 13 jäsentä ja 13 varajäsentä sekä puheenjohtajan 
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ja varapuheenjohtajan 
jaoston jäsenistä:
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jäsen varajäsen
  
puheenjohtaja___________ ______________________
varapuheenjohtaja________ ______________________
_______________________ ______________________
_______________________ ______________________
_______________________ ______________________
_______________________ ______________________
_______________________ ______________________
Jouko Malinen Reijo Vuorento
Terhi Mäki Sara Paavolainen
Tarja Tenkula Vertti Kiukas
Outi Ojala Jouko Kajanoja
Nils Torvalds Jan D. Oker-Blom
Nina Huru ______________________

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Tiivistelmä

Kaupunginhallituksen johtosäännössä oleva sosiaali- ja terveystointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialan määrittely on muutettava 
vastaamaan sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutosta.  

Ennen sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
johtosääntöjen voimaantuloa on tarpeen tehdä johtosääntöjen 
toimeenpanoon liittyviä päätöksiä ja johtosääntöjen voimaan tultua 
hallinnossa on huolehdittava niistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja 
varhaiskasvatuslautakunnalle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät siedä 
viivytystä.  Näitä tehtäviä varten perustetaan kaupunginhallituksen 
väliaikaisesti toimiva sosiaali- ja terveysjaosto.      

Esittelijä

Sosiaalilautakunnan ja sen jaostojen sekä terveyslautakunnan, 
sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toiminta jatkuu voimassaolevien 
sosiaalitoimen ja terveystoimen johtosääntöjen mukaisesti vuoden 
2012 loppuun saakka. Ennen sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen voimaatuloa vuoden 2012 
puolella on tarpeen tehdä johtosääntöjen toimeenpanoon liittyviä 
päätöksiä ja johtosääntöjen voimaan tultua 1.1.2013 lukien ennen 
uusien lautakuntien toimikauden alkua hallinnossa on huolehdittava 
niistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja varhaiskasvatuslautakunnalle 
kuuluvista tehtävistä, jotka eivät siedä viivytystä. Näitä tehtäviä varten 
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on tarpeen perustaa kaupunginhallituksen väliaikaisesti toimiva 
sosiaali- ja terveysjaosto.     

Johtosääntömuutoksen yksityiskohtaiset perustelut

Johtosääntömuutokset on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan 
kanssa.

12 §
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialan 
määrittely muutetaan sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen voimaantulosta lukien 
vastaamaan uusia toimialoja.

2b §
Sosiaali- ja terveysjaosto

Kunnan toimielinten, mm. kaupunginhallituksen jaoston, asettaminen 
sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta on säädetty kuntalain 17 ja 
18 §:issä. Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jaoston 
jäsenet ja varajäsenet. 18 §:n 3 momentin nojalla jaoston 
puheenjohtajaksi on valittava kaupunginhallituksen varsinainen jäsen.  
Jaoston jäsenten lukumääräksi esitetään 13. 

4 § 
Esittely

- - - - - -
Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toimii 
jaostossa esittelijänä. Johtosäännön 4 §:n 2 momentin nojalla 
kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen 
apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluva asia ja siirtää omaan 
toimialaansa kuuluvan asian esittely apulaiskaupunginjohtajalle.    

8b §
Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät

Ennen sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
johtosääntöjen voimaantuloa vuoden 2012 puolella on tarpeen tehdä 
johtosääntöjen toimeenpanoon liittyviä päätöksiä.  8 b §:n 1 
momentissa luetellut jaoston tehtävät 1 - 8 ovat johtosääntöjen 
toimeenpanoon liittyviä ennen 31.12.2012 päätettäviä lautakuntien 
toimivaltaan kuuluvia tehtäviä, jotta uusien lautakuntien ja virastojen 
toiminta voisi käynnistyä 1.1.2013. Johtavien viranhaltijoiden 
valinnoista ja taloudenpidosta päättäminen on tarpeen jo vuoden 2012 
puolella. Kohdassa 9 oleva sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen organisaation uudistamista koskeva 
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seuraamistehtävä on sisällöltään sama kuin kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (§ 1120) asettamalla seurantaryhmällä. 
Kaupunginhallituksen tarkoituksena onkin, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 
lakkauttaa 12.12.2011 (§ 1120) asettamansa seurantaryhmä.             

8b §:n 2 momentissa on määritelty jaoston tehtäviksi ne tehtävät, jotka 
sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen 
tultua voimaan 1.1.2013 kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja 
sen jaostoille sekä varhaiskasvatuslautakunnalle ja jotka on 
kiireellisesti hoidettava. Uudet lautakunnat syksyn 2012 
kunnallisvaalien jälkeen valittavine kokoonpanoineen aloittavat 
toimintansa arvion mukaan viimeistään helmikuun alussa 2013.        

8b §:n 3 momentin mukaan jaosto voi saattaa toimivaltaansa kuuluvan 
asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.   

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tulisi valita 
kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston jäsenet. Vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen (kuntalain 35 §) on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan

1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva 
kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta, eikä

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kunnanhallituksen, lautakunnan ja 
johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
asianomaisesta toimielimestä säädetään (kuntalain 17 § 4 mom.).

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, 
neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä 
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kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
Saman pykälän 3 momentin mukaan viranomaisten ja kaikkien niiden 
tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä 
tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa 
sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kuntalain 60 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat 
saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä 
yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä 
ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän 
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä 
vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Kaupunginhallituksen voimassa oleva johtosääntö ja seurantaryhmän 
asettamispäätös 12.12.2011 § 1120 ovat esityslistan liitteinä. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen johtosääntö
2 Seurantaryhmä 12.12.2011

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
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Opetuslautakunta
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Opetusvirasto
Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
Stj-rooteli

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 655

HEL 2012-007005 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien muuttaa 
kaupunginhallituksen johtosäännön 12 §:n kuulumaan seuraavasti:

12 § 
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan (Stj) 
toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveystointa sekä 
varhaiskasvatustointa koskevat asiat. 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan 
kuuluvat lisäksi asiat, jotka koskevat  

 sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja
 varhaiskasvatuslautakuntaa

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen organisaatiouudistuksen 
toimeenpanoa varten kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston.  
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosääntöä väliaikaisesti siten, että johtosääntöön lisätään uudet 2b 
§, 4 §:n 4 momentti ja 8 b §, jotka ovat voimassa tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkaen siihen asti, kun sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut sosiaali- ja 
terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ensimmäisen kerran 
kokoontuvat: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 339 (701)
Kaupunginvaltuusto

Kj/15
06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

2b § 
Sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa sosiaali- ja terveysjaoston. Jaostossa on 
13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.   

4 §
Esittely

- - - - - -
Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittelee 
asiat sosiaali- ja terveysjaostossa, ottaen huomioon mitä 2 momentissa 
on määrätty. 

8b §
Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on ennen sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen voimaantuloa 

1. päättää sosiaali- ja terveysviraston osastojen toimistotasoisesta 
yksikköjaosta

2. päättää sosiaali- ja terveysviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

3. antaa lausunto sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa 
täytettäessä

4. antaa lausunnot sosiaali- ja terveysviraston osastojen päälliköiden 
virkoja täytettäessä
   

5. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisesta yksikköjaosta

6. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

7. hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston talousarvion 
käyttösuunnitelma vuodelle 2013
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8. hyväksyä varhaiskasvatusviraston talousarvion käyttösuunnitelma 
vuodelle 2013

9. seurata sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
organisaation uudistamista

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen tultua voimaan huolehtia niistä 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen jaostoille sekä 
varhaiskasvatuslautakunnalle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät siedä 
viivytystä.     

Sosiaali- ja terveysjaosto voi yksittäistapauksessa saattaa 
toimivaltaansa kuuluvan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee valita tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi siihen asti, kun sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut 
sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta 
ensimmäisen kerran kokoontuvat, kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveysjaostoon 13 jäsentä ja 13 varajäsentä sekä puheenjohtajan 
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ja varapuheenjohtajan 
jaoston jäsenistä:

jäsen varajäsen

puheenjohtaja______________  _______________________
varapuheenjohtaja___________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 Jouko Malinen  Reijo Vuorento
 Terhi Mäki  Sara Paavolainen
 Tarja Tenkula  Vertti Kiukas
 Outi Ojala  Jouko Kajanoja
 Nils Torvalds  Jan D. Oker-Blom
 Nina Huru  _______________________

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.
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21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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§ 205
Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat yhdeksän aloitetta

HEL 2012-008639, 2012-008634, 2012-008635, 2012-008636, 2012-008629, 2012-008633, 2012-008637, 2012-
8638, 2012-008632

1. Valtuutettu Antti Valppaan ym. talousarvioaloite 
vammaisneuvoston aseman vahvistamisesta

2. Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite Kalasataman asuntoalueen 
korkeajännite voimalinjan kaapeloinnista

3. Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite vapaasta datasta

4. Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite Pitkäsillan 100-vuotis 
muistolaatasta

5. Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. aloite maksuttomasta 
joukkoliikenne kokeilusta

6. Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite päivähoidon kerhojen 
asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

7. Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite ikäihmisten kotona asumisen 
kriteerien tarkistuksesta

8. Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite ikäihmisten palveluasunnoista

9. Valtuutettu Emma Karin ym. aloite äärimmäisen uhanalaisen 
meritaimenen kutuvaelluksen turvaamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.
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§ 190
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde hade 
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på 
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan hade kallats i
deras ställe.

Laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning 
förutsätter. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden 
att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.

Bilagor

1 Läsnäololista
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§ 191
Val av protokolljusterare

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Olli Valtonen och Terhi 
Mäki till protokolljusterare med ledamöterna Heikki Karu och Elina 
Moisio som ersättare.
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§ 192
Ändring av instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen och 
av ekonomistadgan

HEL 2012-006568 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ge 2, 
3, 4 och 8 § i instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen 
följande lydelse, räknat från 1.7.2012:

2 §

Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

–       ekonomiplanerings- och finansförvaltningsavdelningen 

–       utvecklingsavdelningen

–       interna revisionen

–       IT-avdelningen

–       näringslivsservicen.

3 § 

Ledarskap

Chef för verket är finansdirektören, som leder verket och ansvarar för 
att de godkända målen nås.

Ekonomiplanerings- och finansförvaltningsavdelningen leds av 
budgetchefen, utvecklingsavdelningen av utvecklingschefen, interna 
revisionen av chefen för intern revision, IT-avdelningen av IT-chefen 
och näringslivsservicen av näringslivsdirektören.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de 
godkända målen nås.

4 §

Ekonomiplanerings- och finansförvaltningsavdelningens 
verksamhetsområde

Avdelningen sköter den ekonomiska planeringen och 
verksamhetsplaneringen, beredningen av en strategi för staden och 
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den allmänna förvaltningsutvecklingen, likaså uppgifter i anslutning till 
koncernstyrning, finansiering, riskhantering och bekämpning av den grå 
ekonomin i enlighet med de godkända målen. Avdelningen sköter 
också intressekontorsverksamheten.

8 §

Stryks

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt med anledning av det 
ovanstående ändra ekonomistadgan för Helsingfors stad, räknat från 
1.7.2012, så att avdelningen finansförvaltningen i 12 § 3 mom. ersätts 
med ekonomi- och planeringscentralen och att chefen för ekonomi- och 
planeringscentralens avdelning finansförvaltningen i 17 § 1 mom. och 
18 § 1 och 2 mom. ersätts med chefen för ekonomi- och 
planeringscentralen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riitta Kivinen, personalchef, telefon: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö Uusi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö KVSTO_121011
3 Helsingin kaupungin taloussääntö Uusi
4 Helsingin kaupungin taloussääntö KVSTO_110511
5 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 1.6.2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ge 2, 3, 4 och 8 § i instruktionen för ekonomi- 
och planeringscentralen följande lydelse, räknat från 1.7.2012:

2 §

Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

–       ekonomiplanerings- och finansförvaltningsavdelningen 

–       utvecklingsavdelningen

–       interna revisionen

–       IT-avdelningen

–       näringslivsservicen.
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3 § 

Ledarskap

Chef för verket är finansdirektören, som leder verket och ansvarar för 
att de godkända målen nås.

Ekonomiplanerings- och finansförvaltningsavdelningen leds av 
budgetchefen, utvecklingsavdelningen av utvecklingschefen, interna 
revisionen av chefen för intern revision, IT-avdelningen av IT-chefen 
och näringslivsservicen av näringslivsdirektören.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de 
godkända målen nås.

4 §

Ekonomiplanerings- och finansförvaltningsavdelningens 
verksamhetsområde

Avdelningen sköter den ekonomiska planeringen och 
verksamhetsplaneringen, beredningen av en strategi för staden och 
den allmänna förvaltningsutvecklingen, likaså uppgifter i anslutning till 
koncernstyrning, finansiering, riskhantering och bekämpning av den grå 
ekonomin i enlighet med de godkända målen. Avdelningen sköter 
också intressekontorsverksamheten.

8 §

Stryks

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt med anledning av det ovanstående 
ändra ekonomistadgan för Helsingfors stad, räknat från 1.7.2012, så att 
avdelningen finansförvaltningen i 12 § 3 mom. ersätts med ekonomi- 
och planeringscentralen och att chefen för ekonomi- och 
planeringscentralens avdelning finansförvaltningen i 17 § 1 mom. och 
18 § 1 och 2 mom. ersätts med chefen för ekonomi- och 
planeringscentralen.

Föredraganden

Stadsstyrelsen beviljade 12.12.2011 § 1127 chefen för ekonomi- och 
planeringscentralens avdelning finansförvaltningen, stadskamrer 
Seppo Olli avsked räknat från 1.10.2012. I beslutet uppmanade 
stadsstyrelsen ekonomi- och planeringscentralen att under våren 2012 
bereda en framställning om hur de uppgifter som hör till 
stadskamrerstjänsten ska skötas i fortsättningen.

I anslutning till detta inledde en arbetsgrupp vid ekonomi- och 
planeringscentralen under finansdirektörens ledning arbetet på att 
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utreda hur uppgiftshelheterna vid ekonomiplaneringsavdelningen och 
avdelningen finansförvaltningen kan omorganiseras. Målet har varit att 
åstadkomma en ekonomisk styrning och verksamhetsstyrning i staden 
och stadskoncernen som är enhetligare än förr med tanke på stadens 
helhetsintresse.

Till arbetsgruppen hörde medlemmar från 
ekonomiplaneringsavdelningen och finansförvaltningen, två 
representanter för personalen och dessutom personalchefen. Vidare 
tillsattes det underarbetsgrupper med uppgift att gå igenom uppgifterna 
och processerna och att planera de nya verksamhetsmodellerna och 
organisationen. Vid beredningen av omorganiseringen har avtalet om 
samarbete mellan arbetsgivaren och personalen i Helsingfors stad 
följts, likaså de anvisningar som hänför sig till avtalet.

I budgeten ställer stadsfullmäktige upp bindande mål för 
förvaltningarna med tanke på styrningen av verksamheten. Målet är att 
i fortsättningen på motsvarande sätt ställa upp mål för de bolag, 
stiftelser och andra sammanslutningar som hör till koncernen. Detta 
kräver närmare samarbete än tidigare mellan stadens 
ekonomiplanering och koncernstyrning. Detsamma gäller 
finansverksamheten, där såväl låne- som placeringsverksamheten 
kopplas närmare till styrningen av investeringarna.

Utifrån beredningsarbetet anses det vara ändamålsenligt att 
sammanslå nuvarande ekonomiplaneringsavdelningen och 
avdelningen finansförvaltningen. Ekonomiplaneringsavdelningen 
föreslås bli kallad ekonomiplanerings- och 
finansförvaltningsavdelningen, och uppgifterna inom 
finansförvaltningen hänförs till avdelningens verksamhetsområde. 
Uppgiftsområdena förblir oförändrade. Avdelningen leds av 
budgetchefen.

Om stadsfullmäktige godkänner ändringen av instruktionen för 
ekonomi- och planeringscentralen, kommer det att föreslås att 
stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut ska dra in tjänsten som chef 
för avdelningen finansförvaltningen, dvs. som stadskamrer 
(anställningsnummer 017113), räknat från 1.10.2012. 

Stadgekommittén och ekonomi- och planeringscentralen har i samråd 
berett de ändringar som föreslås i instruktionen för ekonomi- och 
planeringscentralen och i ekonomistadgan. Personalkommitténs 
instruktionssektion har ingenting att påpeka i saken. Sektionens 
utlåtande utgör bilaga 5.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Riitta Kivinen, personalchef, telefon: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö Uusi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntö KVSTO_121011
3 Helsingin kaupungin taloussääntö Uusi
4 Helsingin kaupungin taloussääntö KVSTO_110511
5 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 1.6.2012

För kännedom

Talous- ja suunnittelukeskus
Taloussuunnitteluosasto
Varainhallinta
Elinkeinopalvelu
Tietotekniikkaosasto
Sisäinen tarkastus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 642

HEL 2012-006568 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtosäännön 2, 3, 4 ja 8 §:n 1.7.2012 alkaen seuraavasti:

2 §

Organisaatio 

Virastossa on seuraavat osastot:

– taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 

– kehittämisosasto

– sisäinen tarkastus

– tietotekniikkaosasto
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– elinkeinopalvelu.

3 § 

Johtaminen

Viraston päällikkönä on rahoitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa 
ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston päällikkönä on 
talousarviopäällikkö, kehittämisosaston päällikkönä on 
kehittämispäällikkö, sisäisen tarkastuksen päällikkönä on sisäisen 
tarkastuksen päällikkö, tietotekniikkaosaston päällikkönä on 
tietotekniikkapäällikkö ja elinkeinopalvelun päällikkönä on 
elinkeinojohtaja.

Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston toimiala 

Osasto huolehtii talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä 
konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan 
talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii henkilöstökassatoiminnasta.

8 §

Poistetaan

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 1.7.2012 lukien edellä 
esitetyn perusteella Helsingin kaupungin taloussäännön 12 §:n 3 
momentin niin, että varainhallinnan tilalle muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskus sekä 17 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 ja 2 momentin 
niin, että varainhallinnan päällikkö muutetaan talous- ja 
suunnittelukeskuksen päälliköksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi
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§ 193
Val av ersättare i bostadsnämnden

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Kirsi Pihlaja befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i bostadsnämnden 

2. välja Anna Vuorjoki till ny personlig ersättare för Asmo Koste i 
bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin Vasemmistoliitto ry - Kirsi Pihlajan eronpyyntö 
varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag
Päätöksessä mainitut

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Kirsi Pihlaja befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i bostadsnämnden 

2. välja Anna Vuorjoki till ny personlig ersättare för Asmo Koste i 
bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Kirsi Pihlaja (Vänst.) anhåller 15.5.2012 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i bostadsnämnden.
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Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Kirsi Pihlaja till personlig 
ersättare för Asmo Koste i bostadsnämnden för mandattiden 
2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den 
återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin Vasemmistoliitto ry - Kirsi Pihlajan eronpyyntö 
varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag
Päätöksessä mainitut

För kännedom

Asuntolautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 643

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Kirsi Pihlajalle vapautuksen asuntolautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Anna Vuorjoen Asmo Kosten uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi asuntolautakuntaan vuoden 2012 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 194
Handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
förordna räddningsdirektör Jorma Lilja till handhavare av den vakanta 
tjänsten som räddningskommendör (tjänsten nr 01784401) med en 
totallön på 7 619,15 euro i månaden räknat från 30.7.2012 till dess att 
tjänsten blir tillsatt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar förordna räddningsdirektör Jorma Lilja till 
handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör 
(tjänsten nr 01784401) med en totallön på 7 619,15 euro i månaden 
räknat från 30.7.2012 till dess att tjänsten blir tillsatt.

Föredraganden

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (§ 233) bevilja 
räddningskommendören avsked från tjänsten som 
räddningskommendör vid Helsingfors stads räddningsverk räknat från 
1.2.2012. **********

Stadsstyrelsen beslutade 23.1.2012 (§ 68) förordna 
räddningsdirektören till handhavare av den vakanta tjänsten som 
räddningskommendör räknat från 1.2.2012 till dess att tjänsten blir 
tillsatt, dock längst till 29.7.2012. **********

Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2012 (§ 541) uppmana Helsingfors stads 
räddningsverk att utlysa tjänsten som räddningskommendör (tjänsten 
nr 01784401) med två veckors ansökningstid, med de 
behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för Helsingfors stads 
räddningsväsen och av stadens språkkunskapsstadga och med en 
totallön på 7 619,15 euro i månaden.

Motiveringar till beslutsförslaget
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Enligt 12 § i instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen anställs 
verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden avgett utlåtande om 
de sökande. Enligt 15 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad 
förordnas en handhavare av en vakant tjänst för viss tid och lönen 
bestäms av den anställande myndigheten. Då stadsfullmäktige är 
denna myndighet kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande för högst 
180 dagar.

Föredraganden konstaterar att stadsstyrelsen 23.1.2012 beslutade 
förordna räddningsdirektören till handhavare av den vakanta tjänsten 
som räddningskommendör för 180 dagar. Förordnandet av en 
handhavare av en vakant tjänst för viss tid för mer än 180 dagar 
utfärdas av stadsfullmäktige. Eftersom ansökningsprocessen för 
tjänsten pågår hinner man inte anställa en ordinarie tjänsteinnehavare 
före 29.7.2012. Därför ska stadsfullmäktige förordna en handhavare av 
den vakanta tjänsten för viss tid räknat från 30.7.2012 till dess att 
tjänsten som räddningskommendör blir tillsatt.

Lönen för räddningskommendören bestäms enligt Helsingfors stads 
Hay-lönesystem. Totallönen för tjänsten som räddningskommendör 
(tjänsten nr 01784401) uppgår till 7 619,15 euro i månaden. Dessutom 
har räddningskommendören bilförmån på 680 euro. Stadsdirektören 
beslutar om bilförmånen.

Handhavaren av den vakanta tjänsten för viss tid får totallönen för 
räddningskommendören. Inget jourtillägg betalas till handhavaren av 
tjänsten.

Behörighetskraven för en räddningskommendör

Enligt 11 § i instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen (Stge 
25.4.2012) är behörighetsvillkoren för verkschefen högre 
högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. I 2 § i 
stadens språkkunskapsstadga krävs av verkschefen utmärkta muntliga 
och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga 
kunskaper i svenska.

Vid tillsättandet av tjänsten ska man utöver de särskilda 
behörighetskraven beakta de allmänna utnämningsgrunderna för 
offentliga tjänster i enlighet med 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, 
förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Enligt 57 § i räddningslagen (379/2011) krävs det av räddningsverkets 
manskap, underbefäl och befäl i huvudsyssla som deltar i 
räddningsverksamheten sådan examen inom räddningsbranschen som 
motsvarar kraven i tjänsten eller uppgiften. Enligt 6 § 1 mom. 3 punkten 
i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) krävs det av 
den personal i huvudsyssla vid räddningsverket som deltar i 
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räddningsverksamheten att den som hör till befälet har genomgått det 
utbildningsprogram för brandbefäl som Räddningsinstitutet och 
yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu ordnar i samarbete och 
har avlagt den ingenjörsexamen (YH) som ingår i programmet, eller har 
avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för 
räddningsbranschen som medfört behörighet för befäl.

Handhavaren för viss tid av tjänsten

Föredraganden konstaterar att handhavaren för viss tid av tjänsten 
som räddningskommendör ska uppfylla behörighetskraven för tjänsten 
som räddningskommendör i enlighet med instruktionen för 
räddningsväsendet. 

Räddningsnämnden beslutade 8.5.2012 (§ 78) föreslå att 
stadsfullmäktige förordnar räddningsdirektör Jorma Lilja till handhavare 
av den vakanta tjänsten som räddningskommendör räknat från 
30.7.2012 till dess att tjänsten blir tillsatt.

Den räddningsdirektör som räddningsnämnden föreslår för den vakanta 
tjänsten som räddningskommendör har ingen högre högskoleexamen. 
Han uppfyller därmed inte det särskilda behörighetskravet för 
räddningskommendör som anges i instruktionen för 
räddningsväsendet. I stället har räddningsdirektören två lägre 
högskoleexamina: examen för befälstjänster inom räddningsbranschen 
och ingenjörsexamen.

Föredraganden konstaterar att enligt 6 § 2 mom. i lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare kan en person anställas i 
tjänsteförhållande för viss tid oberoende av de särskilda 
behörighetsvillkoren, om därom föreskrivs särskilt eller kommunen av 
särskilda skäl beslutar något annat i ett enskilt fall. De mest allmänna 
orsakerna till tjänsteförhållanden för viss tid är vikariat och tillfällig 
skötsel av en tjänst. Kommunen kan i fråga om tjänsteförhållanden för 
viss tid själv besluta avvika från behörighetskraven av särskilda skäl.

Föredraganden anser att räddningsdirektören kan förordnas till 
handhavare av den vakanta tjänsten som räddningskommendör trots 
att kravet på en högre högskoleexamen inte uppfylls. 
Räddningsdirektören har erfarenhet av administration och ledarskap. 
Räddningsdirektören har skött den vakanta tjänsten som 
räddningskommendör räknat från 1.2.2012 och därutöver har han flera 
gånger tidigare fungerat som räddningskommendörens ställföreträdare.

Föredraganden konstaterar till slut att räddningsdirektören uppfyller de 
behörighetskrav för befälet som anges i räddningslagen och i 
statsrådets förordning om räddningsväsendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

För kännedom

Va. pelastuskomentaja
Pelastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 607

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan 
hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 
01784401) 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin 
palkkaeduin 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on 
täytetty.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 78

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää 
pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan avointa pelastuskomentajan 
virkaa 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen saakka, kunnes virka on 
täytetty. 

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
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Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 195
Projektplan för ett slutarkiv för hälsovårdscentralen och 
företagshälsovårdscentralen

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna projektplan för ett slutarkiv för hälsovårdscentralen, daterad 
14.10.2011, utgående från att projektet omfattar högst 4 147 m² 
bruttoyta och kostnaderna för projektet uppgår till 11 853 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån augusti 2011.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 14.10.2011

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna projektplan för ett slutarkiv för 
hälsovårdscentralen, daterad 14.10.2011, utgående från att projektet 
omfattar högst 4 147 m² bruttoyta och kostnaderna för projektet uppgår 
till 11 853 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån augusti 
2011.

Föredraganden

Nuläge och behov

Hälsovårdscentralens nuvarande slutarkivlokaler ligger i Berghälls 
ämbetshus källare, i utomstående hyreslokaler i Haxböle i Vanda och i 
de olika sjukhusens källare. Lokalerna uppfyller inte fullständigt kraven 
i arkivlagen (831/1994). De lämpar sig inte för verksamheten och är i 
dåligt skick och otillräckliga. Nybyggnaden ersätter alla de lokaler som 
för tillfället är i bruk och den byggs enligt myndigheternas föreskrifter 
för slutarkiv. Dessutom är det meningen att inkludera arkivlokaler för 
företagshälsovårdscentralen i projektet.

Nybyggnadsprojekt

Ett slutarkiv för hälsovårdscentralen uppförs enligt projektplanen på 
tomten nr 47097/4 i ett kvartersområde för industribyggnader (TT) i 
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stadens ägo i Stensböle. Tomten har byggrätt på 5 666 m², varav 
sammanlagt 4 140 m² utnyttjas i projektet. Byggnaden har planerats så 
att den outnyttjade byggrätten lätt kan byggas antingen som en 
utbyggnad eller som en separat byggnad.

Den sammanlagda ytan för byggnaden uppgår till 4 147 m² bruttoyta 
och 3 473 m² lägenhetsyta. Hälsovårdscentralens andel av den 
sammanlagda lägenhetsytan uppgår till 3 352 m² lägenhetsyta och 
omfattar 20 000 hyllmeter för slutarkivering samt kontor och andra 
lokaler. Till arkivlokalerna förläggs dessutom 1 000 hyllmeter på 
sammanlagt 212 m² lägenhetsyta för företagshälsovårdscentralens 
slutarkiv.

Nybyggnadens kvalitetsnivå bestäms i enlighet med de krav för 
slutarkivlokaler som anges i arkivlagen. Vid byggandet beaktas utöver 
de gällande lagarna, författningarna och bestämmelserna även 
rekommendationerna i byggsättanvisningen för området och avsikten 
är att lösningen ska vara så energieffektiv som möjligt med tanke på 
både byggandet och användningen.

Projektplanen med kostnadskalkyler finns som bilaga 1.

Kostnader

Enligt lokalcentralens kostnadskalkyl uppgår kostnaderna för projektet 
till 11 853 000 euro exklusive mervärdesskatt, dvs. till 2 858 euro/m² 
bruttoyta i kostnadsnivån augusti 2011. I kostnadskalkylen ingår 
kostnader på 1 580 000 euro för eldrivna rörliga hyllor med integrerade 
belysningsanordningar i arkivlokalerna.

Avsikten är att företagshälsovårdscentralens slutarkivprojekt i sin 
helhet ska förverkligas i stadsägda Helsingin Toimitilat Oy:s ägo. För 
hälsovårdscentralen och företagshälsovårdscentralen är det fråga om 
ett hyresobjekt.

Fastighetskontorets lokalcentrals hyreskalkyl, exklusive 
mervärdesskatt, är följande med beaktande av kostnaderna ovan:

kapitalhyra 15,69 euro/m² lägenhetsyta i månaden (ränta på 
3 %)

underhållshyra 3,50 euro/m² lägenhetsyta i månaden (i 2011 
års nivå), dvs.

sammanlagt 19,19 euro/m² lägenhetsyta i månaden (med 
30 års återbetalningstid)

Hälsovårdscentralens kalkylmässiga andel av objektet uppgår till 3 352 
m² lägenhetsyta (= den yta som hyran baserar sig på). Hyrestiden är 20 
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år. Månadshyran uppgår då till cirka 64 325 euro och årshyran till cirka 
771 899 euro. Årshyran för hälsovårdscentralens nuvarande 
arkivlokaler på 2 800 m², som nybyggnaden ska ersätta, uppgår 
sammanlagt till cirka 352 000 euro.

Företagshälsovårdscentralens kalkylmässiga andel av objektet uppgår 
till 121 m² lägenhetsyta (= den yta som hyran baserar sig på). 
Hyrestiden är 20 år. Månadshyran uppgår då till cirka 2 322 euro och 
årshyran till cirka 27 864 euro.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, som i sin helhet är i Helsingfors stads 
ägo, har i sina verksamhetsplaner förberett sig på att genomföra 
projektet. Om bolaget genomför projektet sköter det också projektets 
finansieringsarrangemang. Byggandet har planerats börja hösten 2012 
och lokalerna prognoseras bli färdiga hösten 2013.

I fortsättningen betalar fastighetskontorets lokalcentral, som besitter 
lokalerna, kapital- och underhållskostnaderna i samband med 
vederlaget. Lokalcentralen tar för sin del ut intern hyra av 
hälsovårdscentralen och företagshälsovårdscentralen.

Ekonomi- och planeringscentralens utlåtande

Ekonomi- och planeringscentralen tillstyrker projektplanen i enlighet 
med förslaget och konstaterar att i och med projektet byggs för 
hälsovårdscentralen nödvändiga, arkivbestämmelseenliga, 
permanenta, hälsosamma, fungerande och flexibelt modifierbara 
slutarkivlokaler.

Ekonomi- och planeringscentralen konstaterar samtidigt att när 
hyresutgifterna ökar ska användarförvaltningarna utnyttja den 
kostnadsnytta som den centraliserade arkiveringen medför och före 
byggnaden tas i bruk genomföra de besparingar i huvudsak inom 
personalkostnader som anges i projektplanen.

Hälsovårdsnämndens utlåtande

Hälsovårdsnämnden godkänner projektplanen enligt förslaget och att 
de arkivlokaler som ska byggas uthyrs till hälsovårdscentralen.

Föredragandens ställningstagande

I nybyggnadsprojektet ersätts hälsovårdscentralens nuvarande 
slutarkivlokaler som inte lämpar sig för verksamheten, är i dåligt skick 
och otillräckliga med nya lokaler som uppfyller myndigheternas 
föreskrifter för slutarkiv. Enligt stadens kartläggning äger staden inte 
lämpliga lokaler för ändamålet. Eftersom projektet tjänar stadens 
permanenta behov är det ändamålsenligt att i sin helhet genomföra 
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projektet som ett projekt för ett bolag i stadens ägo. Projektet kommer 
att medföra besparingar inom stadens personalkostnader.

Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 14.10.2011

För kännedom

Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Terveyskeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 611

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14.10.2011 päivätyn 
Terveyskeskuksen päätearkiston hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 147 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa elokuun 2011 
kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 11.5.2012

HEL 2011-007593 T 10 06 00
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että hanke käsittää 
terveyskeskuksen päätearkiston uudisrakennuksen rakentamisen 
kaupungin omistamalle tontille Kivikkoon. Hankkeessa toteutetaan 
terveyskeskukselle tarpeen mukaiset, arkistomääräykset täyttävät, 
pysyvät, terveelliset, toimivat ja muuntojoustavat päätearkistotilat.

Terveyskeskuksen nykyiset päätearkistotilat sijaitsevat Kallion virasto-
talon kellarissa, ulkopuolisissa vuokratiloissa Hakkilassa sekä eri 
sairaaloiden kellareissa. Tilat eivät täytä arkistolain (831/1994) 
vaatimuksia. Ne ovat toiminnalle sopimattomat, huonokuntoiset ja 
riittämättömät. Uudisrakennus korvaa nykyiset käytössä olevat tilat, ja 
se toteutetaan päätearkistolle asetettujen viranomaismääräysten 
mukaisesti.

Rakennuksen enimmäislaajuus on 4 147 brm2 ja huoneistoala 
3 473 htm2. Terveyskeskuksen osuus huoneistoalasta, sisältäen 
päätearkistotilaa 20 000 hyllymetrille sekä toimisto- ja muita oheistiloja, 
on yhteensä 3 352 htm2. Arkistotiloihin sijoitetaan lisäksi 
1 000 hyllymetriä, yhteensä 212 htm2 työterveyskeskuksen 
päätearkistotarvetta varten. Rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa eli 2 858 euroa/brm2 
(14 579 190 euroa eli 3 516 euroa/brm2, ALV=23 %) elokuun 2011 
kustannustasossa (RI=132,5 ja THI=156,4).

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2012 syyskuun ja vuoden 
2013 lokakuun välisenä aikana. Rahoitussuunnitelmassa on vuodelle 
2011 merkitty 0,253 milj. euroa. Rahoitustarve vuodelle 2012 on 
3,0 milj. euroa ja vuoden 2013 osuus on 8,6 milj. euroa. Helsingin 
kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on 
varautunut toimintasuunnitelmissaan hankkeen toteuttamiseen. 
Toteuttaessaan hankkeen, yhtiö huolehtii myös sen 
rahoitusjärjestelyistä.

Jatkossa tiloja hallinnoiva kiinteistöviraston tilakeskus maksaa yhtiölle 
pääoma- ja ylläpitokulut vastikkeissaan. Tilakeskus puolestaan perii 
sisäistä vuokraa terveyskeskukselta ja työterveyskeskukselta. Alustava 
vuosivuokra-arvio on 799 762 euroa (19,19 euroa/m²/kk, josta 
pääomavuokra on 15,69 euroam²/kk ja ylläpitovuokra 
3,50 euroa/m²/kk). 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
ja toteaa samalla, että käyttäjähallintokuntien tulee vuokramenojen 
kasvaessa hyödyntää keskitetyn arkistoinnin mahdollistamat 
kustannushyödyt ja toteuttaa hankesuunnitelmassa esitetyt pääasiassa 
henkilöstömenoista syntyvät säästöt rakennuksen käyttöönottoon 
mennessä.

Lisätiedot
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Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 15.12.2011 § 649

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti

- esittää kaupunginhallitukselle 14.10.2011 päivätyn Terveyskeskuksen 
päätearkiston hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 147 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 853 000 euroa elokuun 
2011 kustannustasossa.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektiarkkitehti, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Terveyslautakunta 15.11.2011 § 285

HEL 2011-007593 T 10 06 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti hyväksyä päätearkiston 14.10.2011 päivätyn 
uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sekä 
rakennettavien arkistotilojen vuokraamisen terveyskeskuksen käyttöön 
osoitteesta Kivikonkuja 4, 00940 Helsinki.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Vuokko Uusikangas, rakennusinsinööri, puhelin: 310 45474

vuokko.uusikangas(a)hel.fi
Turtiainen Ann-Marie, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 196
Översiktsplan för Sörnästunneln

HEL 2011-000497 T 08 00 07

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna översiktsplanen för Sörnästunneln enligt 
stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning nr 5992-2 
som underlag för den fortsatta planeringen och planläggningen av 
Sörnästunneln. Vid den fortsatta planeringen utreds möjligheterna att 
minska genomfartstrafiken inom tunnelns influensområde.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att Sörnästunnelns 
genomförbarhet eller lönsamhet inte är beroende av Centrumtunneln.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens 
förslag och ålägga stadsstyrelsen att bereda en ny plan utifrån 
alternativet med en kortare tunnel.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Piirustus 5992-2
2 Kalasataman pohjoisosan suunnitteluperiaatteiden tarkistus 5.5.2011
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 15.5.2012
4 Rakennusviraston lausunto 25.8.2011
5 Pelastuslautakunnan lausunto 12.7.2011
6 Päätöshistoria

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna översiktsplanen för Sörnästunneln 
enligt stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning nr 
5992-2 som underlag för den fortsatta planeringen och planläggningen 
av Sörnästunneln. Vid den fortsatta planeringen utreds möjligheterna 
att minska genomfartstrafiken inom tunnelns influensområde.
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Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att Sörnästunnelns 
genomförbarhet eller lönsamhet inte är beroende av Centrumtunneln.

Sammandrag

En trafiktunnel som kopplar ihop Sörnäs strandväg och Hermanstads 
strandväg förbättrar trafikens smidighet på huvudgatan och gör det 
lättare att nå stadens centrum. Fördelarna av tunnelförbindelsen är 
betydliga också med tanke på markanvändningen. Enligt en preliminär 
prognos kan möjligheterna att bygga bostäder ökas med cirka 200 000 
m² ny våningsyta speciellt i norra delen av Fiskehamnen när den 
passerande trafiken flyttas till tunneln. Dessutom tjänar Fiskehamnens 
centrum och metrostationsmiljö bättre fotgängarnas, cyklisternas och 
kollektivtrafikens behov när den livliga genomfartstrafiken använder 
tunneln.

Detaljplanen för Fiskehamnens centrum nr 12070 är för närvarande 
under behandling för att bli godkänd. Detaljplanen har utarbetats på 
basis av ett alternativ med en lång tunnel eftersom det kom fram att 
kostnaderna för det tidigare godkända alternativet med en kort tunnel 
skulle ha stigit klart högre än prognoserat.

Stadsplaneringsnämnden har 17.4.2012 i 
trafikinvesteringsprogrammet, som ingår i budgeten, föreslagit att 
sammanlagt 140 miljoner euro ska reserveras för planering och 
byggande av Sörnästunneln åren 2014–2017.

Föredraganden

Bakgrund

Trafikplanen för anslutningen av Sörnäs strandväg och Hermanstads 
strandväg (trafikplaneringsavdelningens ritning nr 5038-1) godkändes 
15.9.2005 av stadsplaneringsnämnden och 25.2.2008 av 
stadsstyrelsen. Planen gick ut på att koppla ihop Sörnäs strandväg och 
Hermanstads strandväg med en 615 meter lång tunnel under det 
västra avsnittet av Fiskehamnens metrostation som då ännu inte hade 
byggts. Vid samma tillfälle undersöktes även det aktuella andra 
alternativet med en längre tunnel. Någon fortsatt planering av 
alternativet med en lång tunnel ansågs då inte motiverad av 
kostnadsskäl.

Fiskehamnens metrostation togs i bruk år 2007. I samband med 
planeringen av den kortare tunneln i Fiskehamnen konstaterades att 
förutsättningarna för att bygga tunneln hade blivit klart sämre med 
anledning av byggandet av Fiskehamnens metrostation. Den justerade 
kostnadskalkylen för den korta tunneln har stigit till mer än hälften av 
de prognoserade kostnaderna för den långa tunneln.
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Plan

Den nya tunnelförbindelsen är cirka 1 550 meter lång och 335 meter av 
den består av en trågkonstruktion, 415 meter av en betongtunnel och 
800 meter av en bergtunnel. Tunnelavsnittet byggs som en 
dubbeltunnel, dvs. det har två separata enkelriktade tunnlar, vardera 
med ett körfält. Tunnlarna kopplas till varandra med förbindelsegångar 
som byggs med 100 m mellanrum och som i undantagssituationer 
fungerar som nödutgångar.

Arrangemang i gatunätet

Avsnittet med en öppen ramp vid södra ändan av tunneln på Sörnäs 
strandväg byggs mellan Göksgränden och Vilhelmsbergsgatan. 
Förbindelsen till Fiskehamnens område norrifrån ordnas genom en ny 
gata österut i gatunivå vid Vilhelmsbergsgatan. För de som kommer 
norrifrån är det tillåtet att i Hanaholmsgatans anslutning svänga till 
vänster från tunneln. Göksgränden och Bjälkgatan bevaras som 
parallellanslutningar. Från Göksgränden till Fågelviksgränden föreslås 
en körförbindelse som gör det lättare att ordna trafiken på 
Göksgränden. Det föreslås att körförbindelsen delvis ska anläggas på 
tomten, vilket förutsätter att tomtens ägare godkänner lösningen och att 
detaljplanen ändras. Vid Göksgränden anges en ny gång- och cykelbro 
över Sörnäs strandväg. Möjligheten att från Sörnäs strandväg svänga 
till vänster mot Vilhelmsbergsgatan ersätts med en förbindelse till 
Svalbogatan som ändras till en dubbelriktad gata på avsnittet mellan 
Söderviksgatan och Sörnäs strandväg.

Arrangemangen vid tunnelns södra infart har mestadels anpassats till 
Sörnäs strandvägs nuvarande gatulinje i den gällande detaljplanen 
men detaljerna förutsätter att detaljplanen ska ändras.

Området vid korsningen av Tågvägen och Sörnäs strandväg 
omorganiseras i enlighet med de principer som bestämdes i anslutning 
till den korta tunneln.

Den norra tunnelinfarten ligger på Hermanstads strandväg mellan 
Sörnäsgatan och Gäddviksgatan. Anslutningen till Holmgatan, som 
tjänar service- och parkeringstrafiken, ändras till en parallellanslutning. 
En reservering för en spårväg från Fiskehamnen till Böle via 
Vallgårdsdalen anges på vänstra kanten av Hermanstads strandväg för 
att undvika att spårvägen korsar med det livligt trafikerade 
gatuavsnittet. Att anlägga en spårvägsförbindelse på östra kanten av 
Hermanstads strandväg förutsätter att den redan godkända 
detaljplanen ska ändras.
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Trafiklösningarna för att ansluta tunneln till gatunätet preciseras i 
samband med att planeringen av markanvändningen i Fiskehamnen 
fortskrider.

Kostnaderna för tunnelavsnittet beräknas uppgå till 135 miljoner euro 
exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna täcker inte 
trafikarrangemangen i gatunätet. Byggandet av tunneln beräknas ta 
4–5 år. I förslaget till trafikinvesteringsprogram anges att byggandet av 
tunneln ska äga rum från 2015 framåt.

Dimensionering av tunneln

Hastighetsbegränsningen i tunneln är 50 kilometer i timmen. Den fria 
höjden i hela tunneln uppgår till minst 4,8 meter och längdlutningen till 
5 % som högst. Körbanan i tunneln är 6 meter bred, varav körfältet tar 
4 meter. Kanten mot förbindelsegångarna mellan tunnlarna har en 1,25 
meter brett höjt område som i nödsituationer fungerar som en 
gångförbindelse som löper parallellt med tunneln. På tunnelns ytterkant 
är det höjda området 0,5 meter brett.

Grundförhållanden och konstruktioner

I området för tunnellinjen, efter Sörnäs strandvägs och 
Vilhelmsbergsgatans korsning, stiger bergytan från cirka 15 meters 
djup till cirka 5 meters djup från markytan mot norr. I norra ändan av 
tunnelavsnittet, när man kommer till Hermanstads strandväg, sjunker 
bergytan på en 150 meters avsnitt brant från cirka 8 meters djup till 
cirka 30 meters djup. Markytan på Sörnäs strandväg och Hermanstads 
strandväg ligger cirka i nivån +2,0.

I södra ändan av tunnellinjen på Sörnäs strandväg finns under ett cirka 
2–3 meter tjockt fyllnadsjordslager ett cirka 6 meter tjockt lerjordslager. 
Under lerjorden finns ett sand- eller moränlager på cirka 6 meter. I 
norra tunnelavsnittet under Hermanstads strandväg finns under ett 
cirka 3 meters fyllnadsjordslager lerjord, gyttjig lera eller lerig gyttja i ett 
ställvis mer än 16 meter tjockt lager.

Grundvattenytans höjd varierar vid Sörnäs strandväg och 
Tunnbindaregatan mellan +1 och −1,3 och på Hermanstads strandväg 
mellan +1,3 och −0,4.

I tunnelns båda ändar används en trågkonstruktion med ett överkörbart 
mittparti som skiljer åt körfälten från varandra. Betongtunneln består av 
två körfält som skiljs åt med en betongvägg. Väggen mellan körfälten 
blir tjockare mot bergtunneln så att bergpelaren är cirka 5 meter bred 
vid bergtunnlarnas början.
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På tunnelns lägsta punkt placeras en pumpstation med tekniska lokaler 
och parkeringsfickor vid ingångarna till dessa. Från 
pumpstationsområdet till markytan byggs en teknikschakt med en 
kontrollrumsbyggnad och en reservering för ett ventilationsschakt. På 
markytan utanför tunneln byggs även andra transformatorstations- och 
kontrollokaler.

Vid byggområdet på Sörnäs strandväg finns två gångbroar över vägen. 
Den norra bron, som ligger närmare Tågvägen, rivs och bron vid 
Vilhelmsbergsgatan renoveras till nödvändiga delar.

Speciellt på Sörnäs strandväg ska ett flertal av olika kablar, 
vattenledningar, avlopp och ledningar för fjärrvärme flyttas från vägen 
för tunnellinjen.

Utrustning och anordningar

Vid tunnelinfarterna installeras trafikljus och bomsystem med vilka 
tunneln vid behov kan stängas. Tunneln utrustas med ett 
trafikstyrsystem. I inkörningsområdena för tunneln monteras skärmar 
med information om eventuella trafikbegränsningar i tunneln. På basis 
av en diskussion med räddningsverket har man därutöver förberett sig 
på att utrusta trafiktunneln med kameraövervakning, ett högtalarsystem 
för nödsituationer och ett automatiskt eldsläckningssystem.

Vägmärkena och ventilationsanordningarna placeras ovanför den fria 
höjden (4,8 meter). Dessutom anges reserveringar för 
belysningsanordningar, kablar och avlopp.

Vid tunnelns ändområden ligger markytan och den nuvarande 
gatunivån cirka i nivån +2,0, vilket är lägre än gränsen för 
överfallströskeln (+3,0 meter). I översvämningssituationer hindras 
vattenflödet till tunneln med dammbjälkar i början av 
trågkonstruktionerna.

Konsekvenser för markanvändningen och trafiken

De viktigaste utgångspunkterna för planeringen av Fiskehamnen har 
varit att återförena den gamla stadsstrukturen med havsstranden. 
Möjligheten att nå målet förstärks genom att bygga det längre 
tunnelalternativet. Huvudgatans kapande effekt mellan den gamla och 
nya stadsstrukturen minskar och närheten till havet framhävs. De 
centralaste kvarteren i Fiskehamnen blir lättare att nå när 
genomfartstrafiken i riktningen från norr till söder försvinner. Området 
blir mer orienterbart för trafiken och miljöstörningarna minskar. 
Bostadsbyggandet i tunnelns influensområde kan ytterligare ökas med 
uppskattningsvis 200 000 m² ny våningsyta.
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Den långa tunneln kan anses mer motiverad än det korta alternativet 
med anledning av att möjligheterna till bostadsbyggande ökar. Det 
korta alternativet har inga nämnvärda konsekvenser för 
markanvändningen.

En tunnel som kopplar ihop Sörnäs strandväg och Hermanstads 
strandväg förbättrar smidigheten på huvudgatan och gör det lättare att 
nå stadens centrum.

Den långa tunneln har en bättre gatulinje än den kortare tunneln som 
tidigare planerades under Fiskehamnens metrostation. Den långa 
tunneln har en egen tunnel i vardera körriktningen, vilket gör att det 
dessutom är ett säkrare alternativ.

Trafikarrangemangen kring det framtida Fiskehamnens centrum och 
metrostationen baserar sig på att tunneln byggs. Om tunneln inte 
byggs orsakas det problem i Fiskehamnens centrum av att den livliga 
trafiken på huvudgatan passerar ingångarna till Fiskehamnens centrum 
och metrostation, och sedan blandas med den lokala 
motorfordonstrafiken och fotgängare. Trafiksäkerheten äventyras med 
att antalet fotgängare och cyklister som korsar med den genomgående 
fordonstrafiken avsevärt ökar. Områdets centrum blir då otrivsamt.

Tunneln och de trafiklösningar som föreslås i anslutning till den 
förbättrar förhållandena för fotgängare och cyklister nästan i tunnelns 
hela influensområde. Gång- och cykeltunneln som planeras vid 
Bryggerigatan på Tågvägen förbättrar avsevärt gång- och 
cykelförbindelserna i riktningen från norr till söder mellan Partitorget 
och Södervik.

Vardagstrafiken i Sörnästunneln uppskattas uppgå till cirka 28 000 
fordon om dygnet (båda riktningar sammanlagt) år 2030. I kalkylen har 
konsekvenserna för trafikmängden av de andra vägprojekt som anges i 
den gällande generalplanen beaktats, dvs. Centrumtunneln och den 
östra förlängningen av Skogsbackavägen.

Det har gjorts upp en preliminär undersökning om trafikens 
funktionalitet i gatunätet. Speciellt arrangemangen i 
anslutningsområdet för Sörnäs strandväg, Hanaholmsgatan och 
Fågelviksgränden preciseras i samband med den fortsatta planeringen 
i syfte att förbättra trafikens smidighet.

Byggarbetena på tunneln påverkar trafiknätet i närområdet. 
Trafikarrangemangen under byggarbetena har preliminärt utretts och 
de preciseras i samband med det fortsatta arbetet.

Fortsatta åtgärder
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Sörnästunneln med trafikarrangemang förutsätter att detaljplanen ska 
ändras. Trafikplanen för tunneln utarbetas i samband med detaljplanen 
för tunneln.

Under detaljplanefasen utarbetas en kalkyl om utsläppsspridningen i 
tunneln och den riskanalys som räddningsverket förutsätter med 
noggrannare beräknade sannolikheter för störningar och olyckor och 
deras påföljder och eventuella inverkan på planeringslösningarna för 
tunneln. Principerna för trafikstyrsystemet planeras i samband med 
riskanalysen.

Stadsplaneringsnämnden beslutade samtidigt med att föreslå 
stadsstyrelsen att godkänna översiktsplanen för Sörnästunneln 
godkänna de justerade planeringsprinciperna för norra delen av 
Fiskehamnen. Enligt principerna undersöks i samband med den 
fortsatta planeringen bl.a. förutsättningarna för att bygga 
Sörnästunneln, de eventuella konsekvenserna av tunneln för 
markanvändningen och möjligheterna att öka bostadsbyggandet i norra 
delen av Fiskehamnen.

Utlåtanden

På förslag av stadsplaneringsnämnden har utlåtanden begärts från 
byggnadskontoret, räddningsverket och ekonomi- och 
planeringscentralen.

Byggnadskontoret tillstyrker i sitt utlåtande 25.8.2011 översiktsplanen 
för Sörnästunneln. Byggnadskontoret anser dock att kostnadskalkylen 
för projektet ska betraktas som rådgivande eftersom preciserande 
undersökningar av berggrunden inte har gjorts i samband med 
översiktsplanen. Dessutom fäster byggnadskontoret uppmärksamhet 
vid kostnaderna för de trafikarrangemang i gatunätet som orsakas 
under och efter tunnelbyggandet.

Räddningsverket betonar i sitt utlåtande 12.7.2011 vikten av att 
utarbeta en riskanalys i samband med den fortsatta planeringen.

Ekonomi- och planeringscentralen tillstyrker i sitt utlåtande 15.5.2012 
att översiktsplanen för Sörnäs trafiktunnel enligt ritning nr 5992-2 ska 
väljas som underlag för den fortsatta planeringen av tunneln och 
planläggningen. Ekonomi- och planeringscentralen anser att man i den 
fortsatta planeringen dock ska förbereda sig på situationen långt i 
framtiden och granska om det är möjligt att genomföra projektet med 
två körfält i vardera riktningen på basis av de av 
stadsplaneringskontoret prognoserade trafikmängderna. Avseende ska 
fästas vid konsekvenserna av projektet för hela trafiksystemet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Piirustus 5992-2
2 Kalasataman pohjoisosan suunnitteluperiaatteiden tarkistus 5.5.2011
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 15.5.2012
4 Rakennusviraston lausunto 25.8.2011
5 Pelastuslautakunnan lausunto 12.7.2011
6 Päätöshistoria

För kännedom

Talous- ja suunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto
Pelastuslaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 649

HEL 2011-000497 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Sörnäistentunnelin 
yleissuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5992-2 mukaisena 
Sörnäistentunnelin jatkosuunnittelun ja sen asemakaavoituksen 
pohjaksi. Jatkosuunnittelussa selvitetään läpiajoliikenteen 
vähentämistä tunnelin vaikutusalueella.

Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista.

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ville Ylikahri: Lisätään päätökseen toiseksi lauseeksi lause: 
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"Jatkosuunnittelussa selvitetään läpiajoliikenteen vähentämistä tunnelin 
vaikutusalueella."

Kannattajat: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Uusi kappale kolme ennen tiivistelmää:

"Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista."

Kannattajat: Outi Ojala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen toiseksi lauseeksi lause:

"Jatkosuunnittelussa selvitetään läpiajoliikenteen vähentämistä tunnelin 
vaikutusalueella."

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jan D Oker-Blom, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava

Ei-äänet: 10
Annika Andersson, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina 
Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Laura Rissanen, 
Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Uusi kappale kolme ennen tiivistelmää: 

"Kaupunginhallitus toteaa samalla, että Sörnäistentunnelin 
toteutettavuus tai kannattavuus ei ole riippuvainen Keskustatunnelista."

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-
Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen
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Ei-äänet: 8
Annika Andersson, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi 
Ojala, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 15.5.2012

HEL 2011-000497 T 08 00 07

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että tunnelin rakentaminen 
parantaa liikenteen sujuvuutta ja keskustan saavutettavuutta. 
Liikennetunneli mahdollistaa asuinrakentamisen lisäämisen 
Kalasataman pohjoisosassa, jossa asumista rajoittavat liikenteen haitat 
vähenevät merkittävästi. Myös Kalasataman keskuksen ympäristö 
rauhoittuu ja kevyen liikenteen palvelutasoa voidaan nostaa. Lisäksi 
nykyinen Tukkutorin alue saadaan kytkettyä paremmin uuteen 
Kalasataman alueeseen. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut Sörnäisten liikennetunnelin 
rakentamiskustannuksiksi 140 milj. euroa. Kustannuksia on syytä pitää 
vielä alustavina, koska esim. tarkkoja geoteknisiä tutkimuksia ei ole 
tehty.  

Sörnäisten liikennetunneli mahdollistaa aikaisempaan lyhyempään 
tunnelivaihtoehtoon verrattuna asumisen lisäämisen Kalasataman 
pohjoisosaan. Koko Kalasataman alueen maan arvonnousuksi on 
tällöin arvioitu noin 70 milj. euroa. 

Vuoden 2012 talousarvion investointiohjelmassa, joka käsittää vuodet 
2012–2016 Sörnäisten liikennetunnelin toteutukseen on 
suunnitelmakaudelle merkitty 0,35 milj. euroa vuodelle 2013 ja 
1,0 milj. euroa vuodelle 2014. Lisäksi hankkeelle on alustavasti merkitty 
vuosille 2015–2016 yhteensä 15 milj. euroa. Hankkeen loppurahoitus 
ajoittuu investointiohjelman jälkeisille vuosille. Sörnäisten 
liikennetunnelin tulisi valmistua vuoteen 2020 mennessä mm. 
Kalasataman pohjoisosan asuntotuotannon käynnistämiseksi.
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Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa liikennesuunnitteluosaston 
piirustuksen 5992-2 mukaista Sörnäisten liikennetunnelin 
yleissuunnitelman valintaa tunnelin jatkosuunnittelun ja 
asemakaavoituksen pohjaksi. Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin 
varautua pitkälle tulevaisuuteen ja tarkastella hankkeen toteuttamista 
2+2 –kaistaisena kaupunkisuunnitteluviraston esittämien liikenne-
ennusteiden perusteella.  Lisäksi on tärkeää varmistaa hankkeen 
vaikutukset koko liikennejärjestelmässä ja huolehtia siitä, että hanke on 
sovitettavissa yhteen muiden suunnitteilla olevien liikennehankkeiden 
kanssa.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 197
Detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 571 och för kvarteren 
nr 10593 och 10595 - 10598 m.m. i Sörnäs (Fiskehamnens centrum) 
(nr 12070)

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 571, för 
kvarteren nr 10593 och 10595–10598 och för park-, järnvägs-, gatu- 
och hamnområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) (nya kvarter, nr 
10620–10623, bildas) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 12070, daterad 15.11.2011 och ändrad 
17.4.2012.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens 
förslag och uppmana stadsstyrelsen att bereda en ny framställning där 
byggrätten är betydligt mindre och tornens maximihöjd lägre än den nu 
föreslagna.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 kartta, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 selostus, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012, päivitetty Kslk:n 17.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 3.4.2012
4 1 Kalasataman keskuksen toteutussopimus
5 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys
6 3 Korkea rakentaminen Helsingissä
7 4 Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön
8 5 Kalasataman keskuksen varjostusselvitys
9 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011
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10 7 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 
Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon

11 8 Kalasataman keskuksen palotekninen suunnitelma kaavoituksen 
tarpeisiin 

12 9 Kalasataman keskuksen tuulisuusselvitys
13 10 Kalasataman keskuksen sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja 

runkomeluselvitys
14 11 Kalasataman keskuksen asemakaavan meluselvitys
15 12 Kalasataman kaava-alueelle suunnitellun viherkannen ympäristön 

liikenteen ja pysäköintilaitoksen ilmanlaatuvaikutukset
16 13 Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 

huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys
17 14 Kalasataman keskuksen toteutuksen kestävä kehittäminen
18 15 Kalasataman keskus - Ekotehokkuuden arviointi
19 16 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma
20 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys
21 18 Kalasataman keskus, Pohjaveden tila, raportti 1
22 Vuorovaikutusraportti 15.11.2011, täydennetty 3.4.2012
23 Osa päätöshistoriaa, Kalasataman keskuksen asemakaavan 

muutosehdotuksesta annetut lausunnot

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14
Bilaga 15
Bilaga 16
Bilaga 17
Bilaga 18
Bilaga 19
Bilaga 20
Bilaga 21
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Bilaga 22
Bilaga 23

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för en del av 
kvarteret nr 571, för kvarteren nr 10593 och 10595–10598 och för park-
, järnvägs-, gatu- och hamnområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) (nya 
kvarter, nr 10620–10623, bildas) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 12070, daterad 15.11.2011 och ändrad 
17.4.2012.

Sammandrag

Området är beläget i östra delen av innerstaden och begränsas av 
Hermanstads strandväg, Verkstadsgatan, Capellas allé, Arielgatan och 
Leogatan.

Största delen av området ingår i en detaljplan som är godkänd år 2009. 
Återstoden, främst trafikområden, ingår i äldre detaljplaner. Området är 
i stadens ägo. 

Staden startade hösten 2009 en tävling i form av ett offentligt 
upphandlingsförfarande för planering och byggande av Fiskehamnens 
centrum. Efter förhandlingar valde stadsfullmäktige 11.5.2011 SRV 
Yhtiöt Oyj till vinnare och genomförare av projektet. 

Resultatet från tävlingen avviker så mycket från den gällande 
detaljplanen för området när det gäller byggrätt och antal våningar att 
projektet inte kan genomföras utan en detaljplaneändring för det mest 
centrala kvartersområdet i Fiskehamnen. 

I området planeras Fiskehamnens centrum som består av ett 
kommersiellt centrum och av åtta torn som byggs på centrumet. I 
tornen har det utöver boende planerats kontor och ett hotell. Tornen 
har 20-33 våningar och kommer att inrymma bostäder för cirka 2 000 
nya invånare.

Österleden och metrobanan täcks med ett däck på vilket det planeras 
gårdsområden för invånarna och en offentlig park. Även en ny social- 
och hälsostation har planerats i anslutning till centrumet.

Under kvarteren byggs en enhetlig parkeringsanläggning i fyra plan. 
Kvarteren förenas dessutom av två underjordiska butikslokaler, 
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servicelokaler och tekniska lokaler som tjänar hela kvarteret och 
skyddsrum.

Fiskehamnens centrum kommer att fungera som en knutpunkt för 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik i östra innerstaden. I området 
anläggs 300 platser för infartsparkering, minst 1 500 parkeringsplatser 
och 2 000 parkeringsplatser för cyklar.

Trafiklösningarna i Fiskehamnens centrum och i omgivningen av 
metrostationen grundar sig på byggandet av den s.k. Sörnästunneln 
från Hermanstads strandväg till Sörnäs strandväg enligt det s.k. långa 
alternativet. En separat framställning om en översiktsplan som 
underlag för den fortsatta planeringen av tunneln har gjorts samtidigt 
med det aktuella detaljplaneärendet.

Fiskehamnens centrum bildar kärnan i den nya stadsdelen och 
samtidigt förenar det i enlighet med generalplanen den södra och norra 
delen av Fiskehamnen och minskar olägenheterna med Österleden.

Fastighetskontoret har ingått ett avtal med SRV Yhtiöt Oyj om 
genomförandet av totalentreprenaden för Fiskehamnens centrum. 
Enligt avtalet är centrumet färdigt till 90 procent om 100 månader, 
räknat från tidpunkten då den här detaljplanen träder i kraft. Centrumet 
beräknas vara färdigt i sin helhet år 2021.

Byggrätten för området ökar med 94 450 m² vy och är sammanlagt 204 
800 m² vy. Våningsytan består av 88 200 m² boendeyta, 29 750 m² 
kontorsyta, 10 200 m² för hotell, 60 350 m² för kommersiell service, 12 
300 m² för offentlig service och 4 000 m² för metron. 
Detaljplaneområdet har en areal på ca 9,3 ha.

Föredraganden

Utgångspunkter

Övriga planer och beslut

Helsingfors stad utlyste under hösten 2009 en offentlig 
upphandlingstävling om planeringen och byggandet av Fiskehamnens 
centrum. Stadsfullmäktige valde 11.5.2011 SRV Yhtiöt Oyj till vinnare 
av tävlingen och genomförare av projektet.

Helsingfors stad och SRV undertecknade 16.8.2011 ett 
genomförandeavtal om Fiskehamnens centrum, ett föravtal om en 
fastighetsaffär, ett hyresavtal för social- och hälsostationen och ett 
totalentreprenadavtal som omfattar de offentliga delarna. Samtidigt 
ingicks ett totalentreprenadavtal mellan SRV och Fiskehamnens 
sopsug Ab om avfallsstationen och markbyggnadsarbetena för ett 
stamnät för avfallshantering.



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 381 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Planläggningssituation

Enligt delgeneralplanen för Fiskehamnen 
(Sörnässtranden─Hermanstadsstranden; stadsfullmäktige 30.1.2008, 
trätt i kraft 14.3.2008) är området huvudsakligen område för 
centrumfunktioner och gatuområde samt område för metrotrafik och 
område för närrekreation. Dessutom upptar delgeneralplanen ett 
särskilt planeringsbehov för samhällsteknisk service i området.

I den gällande detaljplanen från år 2009 är området kvartersområde för 
centrumfunktioner, kvartersområde för flervåningshus, park, 
järnvägsområde och gatuområde. Sprängningsarbetena som pågår i 
området är i enlighet med den gällande detaljplanen.

På området gäller dessutom sex andra äldre detaljplaner som 
huvudsakligen omfattar gatuområde.

Ägandeförhållanden

Staden äger området och har förbundit sig till att sälja kvarteren med 
Fiskehamnens centrum till genomföraren av projektet i enlighet med 
avtalet.

Allmän områdesbeskrivning

Området ligger i korsningen av huvudgatorna och metron i ett området 
som i första hand är trafikområde. Den enda byggnaden på området är 
Fiskehamnens metrostation som till stora delar bevaras på sin 
nuvarande plats. Området har utmärkta kollektivtrafikförbindelser.

Nordväst om området ligger kvartersområdet för 
verksamhetsbyggnader i norra Sörnäs och Partitorget och sydväst om 
området de kulturhistoriskt betydande gasverks- och 
elverksbyggnaderna i Södervik och kraftverket Hanaholmen B med 
omgivande byggnader som en separat helhet. Sydöst om området 
pågår byggandet av Sörnäsuddens område som är den första 
delhelheten med betoning på boende i Fiskehamnens område. De 
första byggnaderna på området blir färdiga år 2012.

Den nuvarande naturmiljön består av den kvarblivna delen av 
Englandsklippan, vars ytformer till stora delar är ett resultat av 
sprängningar.

På området finns byggda ledningar för teknisk försörjning, varav en del 
har anlagts i däcket på Brändö bro. Näten flyttas till kommande 
gatuområden som omger Fiskehamnens centrum och ansluts till 
befintliga system.
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Området är huvudsakligen beläget på bergigt område med friktionsjord. 
I de nordvästliga och sydvästliga hörnen finns mindre lerformationer. 
Markytan utanför Englandsklippan (höjdnivån på toppen ca +20) ligger 
på nivån ca +1,5…+10. Konstruktionerna grundas på det bärande 
bottenskiktet eller på berget.

Miljöstörningar

Området har länge varit beläget inom ett influensområde för 
hamnfunktioner, energiproduktion, trafik och övrig verksamhet som 
belastar marken. Under förändringsprocessen i området har 
föroreningarna i marken analyserats i flera undersökningar. I 
detaljplaneområdet har konstaterats bland annat höga halter av 
oljekolväten, metaller och PAH-föreningar. Marken har delvis sanerats 
bl.a. i samband med rivningsarbetena.

Sydväst om Fiskehamnens centrum i Södervik har marken och 
grundvattnet blivit förorenade som en följd av utsläpp från gasverket 
och bensenfabriken som tidigare fungerade i området.

Sydväst om området finns Helsingfors Energis kraftverksområde. På 
området fungerar bl.a. kraftverket Hanaholmen B, en toppvärmecentral, 
bränsleförråd och en bränslehamn. Kraftverket har med anledning av 
de kemikalier som det använder och lagrar klassificerats som en 
anläggning där omfattande upplagring bedrivs och i enlighet med 
direktiv 2003/105/EG har en konsultationszon på 0,5 kilometer inrättats 
för kraftverket. I planläggningen av konsultationszonen ska särskild 
uppmärksamhet fästas vid säkerheten.

Vanliga miljöstörningar som orsakas av den normala verksamheten 
inom energiproduktionen är buller- och luftutsläpp. Rökgaserna som 
släpps ut i luften innehåller bland annat föreningar med kväve och 
svavel samt partiklar. Rökgaserna från kraftverket leds behandlade till 
en 150 meter hög skorsten. Värmecentralen har en 100 meter hög 
skorsten.

Nordväst om planområdet ligger Partitorget. I området fungerar ett 
fryseri som använder kylmediet ammoniak. Fryseriverksamheten håller 
på att förnyas så att användning och upplagring av stora mängder 
ammoniak kan avstås från.

Gatu- och metrotrafiken som löper genom området orsakar buller och 
utsläpp på området. Den nuvarande trafikvolymen på Österleden är 
under 60 000 fordon per dygn. Riktvärdena för bullernivån utomhus 
överskrids i närheten av Österleden.

Då det råder oförmånliga väderförhållanden är även luftkvaliteten tidvis 
dålig i den livliga trafikmiljön. I området förekommer buller som härrör 
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från skorstenen vid Hanaholmens kraftverk och som ställvis kan 
urskiljas närmast under nattetid då bullret från trafiken är mindre.

Metrotrafiken orsakar vibrationer i marken som då de sprids till 
byggnaderna kan uppfattas som stombuller.

Mål

Ett mål för detaljplaneändringen är att i den framtida stadsdelen skapa 
ett funktionellt mångsidigt centrum som fungerar som ett landmärke i 
stadsbilden och som en port till Fiskehamnen vid ankomst från alla fyra 
väderstreck.

Ett mål är även att göra det möjligt att genomföra vinnarförslaget i 
tävlingen som arrangerades om Fiskehamnens centrum i enlighet med 
planen så att det i området bildas en stark koncentration av 
kommersiella funktioner, boende, verksamhetslokaler, offentlig service 
och kollektivtrafik.

Innehållet i detaljplaneändringen

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL)

I Fiskehamnens centrum ingår sex separata tomter för bostads-, affärs- 
och kontorsbyggnader (AL). Byggnaderna är i 23-33 våningar. 
Detaljplanen tryggar förutsättningarna för boende på tomterna. Från 
byggnaderna öppnar sig fina vyer särskilt mot Helsingfors centrum och 
det öppna havet och mot öster. I fråga om de nedersta våningsplanen 
integreras byggnaderna till kvartersområdena för affärs- och 
kontorsbyggnader (K).

Om det byggs bostäder på tomterna ska uterummen för invånarna 
byggas på taket av delen av område som är kvartersområde för affärs- 
och kontorsbyggnader, på den s.k. gröndäcksnivån. Tomterna eller en 
del av dem kan även bebyggas med kontorsbyggnader efter rådande 
efterfrågan.

Kvartersområden för affärs- och kontorsbyggnader (K)

I detaljplaneområdet finns fyra separata kvartersområden för affärs- 
och kontorsbyggnader (K) som alla hör till en omfattande helhet av 
kommersiella lokaler, verksamhetslokaler och offentliga tjänster. 
Lokalerna binds samman under jorden, under Brändö bro och ovanför 
Fiskehamnsgatan.

Kvartersområde för hotellbyggnader (KL-1)

I centrumområdet finns ett kvartersområde för hotellbyggnader (KL-1) 
som är beläget i nordvästliga hörnet av centrumet. Det är möjligt att 
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bygga hotellet som ett torn i 23 våningar, vars översta våning ska 
inrymma ett kafé eller en restaurang för allmänheten och en terrass.

Kvartersområden för kontorsbyggnader (KT)

I centrumområdet finns ett kvartersområde för kontorsbyggnader (KT) 
som är beläget i den sydvästra delen. Det är möjligt att bygga 
kontorsbyggnaden i 20 våningar och den översta våningen i det 
bredvidliggande kvartersområdet för affärs- och kontorsbyggnader kan 
anslutas till tornet som sammanträdeslokaler och entréhall. 
Kontorsbyggnaden ska ha en ingång från gatuplanet.

Kvarteret 10593 har fogats till detaljplaneområdet av tekniska orsaker.

Järnvägsområde (LRM)

Det finns en detaljplanebestämmelse för metrostationen, banan och 
plattformarna, enligt vilken alla behövliga lokaler och konstruktioner får 
byggas på området. Områdesreserveringen gör det möjligt att bygga 
den östra ingången och att utvidga plattformarna. Smidiga 
gångförbindelser har planerats från metrostationen till Hermanstads 
strandväg, Fiskehamnsgatan och Englandsskvären. Förbindelserna är 
delvis i anslutning till de kommersiella lokalerna i centrumet och de är 
användbara enligt öppettiderna för metron.

Park (VP)

En del av Fiskehamnsparken har räknats in i detaljplanen så att läget 
för de ovanjordiska ventilationskonstruktionerna för sambrukstunneln i 
parkområdet kan bestämmas noggrannare.

Trafik

Trafiklösningarna i Fiskehamnens centrum och i närheten av 
metrostationen grundar sig på byggandet av Sörnästunneln. 
Närgatunätet i centrumet tillgodoser behoven särskilt hos den allt 
livligare gång-, cykel- och kollektivtrafiken då biltrafiken som passerar 
området flyttas till tunneln.

Hermanstads strandväg bevaras som en del av huvudgatunätet men 
fungerar i praktiken som en lokal matargata och en betydande 
förbindelse för kollektivtrafiken. På gatusträckan mellan 
Verkstadsgatan och Leogatan, vid ingångarna till centrumet och 
metron, byggs byteshållplatser för såväl busstrafik som spårvägstrafik.

Spårvägen har dragits mellan norra delen av Fiskehamnen och 
Sumparn från Hermanstads strandväg via Leogatan och Junogatan. 
Dessutom reserveras plats för en linje som fortsätter rakt från 
Hermanstads strandväg vid korsningen av Leogatan mot Hanaholmen. 
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En reservering för en vändslinga som löper medsols från Hermanstads 
strandväg längs Verkstadsgatan och Fiskehamnsgatan har tagits upp 
för spårvägslinjen som slutar vid centrumet. Fiskehamnsgatan är vid 
centrumet en promenadvänlig gata med en reservering för 
kollektivtrafik. Även en utrymmesreservering för ett sidospår för 
omkörning har beaktats i dimensioneringen av Fiskehamnsgatan.

Busstrafiken kör på Hermanstads strandväg. De linjer som kommer 
från norr och har sin ändhållplats i Fiskehamnens centrum kör motsols 
runt kvarteret söder om centrumet längs rutten Leogatan - 
Gasverksgatan - Gasklocksgatan. Gatorna dimensioneras så att plats 
reserveras för tidspassningspunkter och vänthallar som busstrafiken 
behöver.

Principerna för kollektivtrafiksystemet i området beskrivs mera i detalj i 
kollektivtrafikutredningen för Fiskehamnen (utredning 6).

På gatorna i centrumet har det reserverats filer för cykeltrafik. Det finns 
rikligt med utrymme för cykelparkering både i centrumet och i dess 
närområden.

I centrumets källarvåningar har det reserverats rum för centrumets 
parkering och servicetrafik. Körförbindelserna till de här utrymmena har 
förlagts till Sörnäs strandväg under Tågvägen, till Hermanstads 
strandväg norr om korsningen av Verkstadsgatan och till 
Verkstadsgatan.

På Hermanstads strandväg vid centrumet och på Verkstadsgatan vid 
ingången till hälsostationen har det reserverats rum för taxi- och 
angöringstrafik.

Englandsskvären har utvidgats för att omfatta hela området mellan 
Leogatan och Verkstadsgatan, som tidigare delvis var park. 
Englandsskvären är en öppen plats vars ytmaterial ska vara granit. En 
cykelväg i riktning söder–norr ska ledas över platsen.

Service

I Fiskehamnens centrum planeras en omfattande lokal 
servicekoncentration med två dagligvarubutiker och flera specialaffärer, 
restauranger, kaféer, ett torg med färskvaror, biografer, ett akvarium 
och en barnvärld. Dessutom ska stadens stora social- och hälsostation 
och eventuellt även andra offentliga och privata servicepunkter 
förläggas till centrumet. I centrumet finns sammanlagt cirka 65 000 m² 
våningsyta som har reserverats för lokaler med privat och offentlig 
service.

Samhällsteknisk försörjning
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Både översvämningar som orsakas av lokala störtregn och 
översvämningar som orsakas av den stigande havsnivån har beaktats i 
detaljplanen i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets och 
miljöministeriets handbok.

Höjdnivåerna för gatorna och parkerna i detaljplaneområdet är 
+2,5…+3,5 eller mera. Höjdnivåerna i området gör det möjligt att 
planera nybyggnaderna så att havsvattnet kan stiga till nivån +2,6 utan 
att det orsakar skada för människor eller byggnader. Kvarteren för 
parkering och verksamhetslokaler under höjdnivån +3 byggs vattentäta 
och utrustas med dräneringspumpar.

Översvämningsvattnet under lokala störtregn leds huvudsakligen som 
ytavrinning längs gatorna direkt eller via ett avrinningsstråk i 
Fiskehamnsparken ut i havet. I korsningen av Hermanstads strandväg 
och Verkstadsgatan, som är den lägsta platsen i området, anläggs ett 
rör under Verkstadsgatan som leder översvämningsvattnet ut i havet.

Markens byggbarhet och renhet

Affärscentrumkvarteret ska enligt planerna byggas helt och hållet i ett 
bergrum. Alla byggnader byggs på berget. Bergrummet tätas med hjälp 
av förinjektering. Bergrummet förses med en vattentät dammvägg, vars 
övre kant ligger på nivån +2,6.

Det är möjligt att skadliga ämnen som förekommer i grundvattnet 
sydväst och väster om Fiskehamnens centrum sprider sig med 
jordgrundvattnet eller via en krosszon i berget till områden med 
sprängningar och grävarbeten i detaljplaneområdet. Den eventuella 
förekomsten av förorenat grundvatten ska under byggandet beaktas i 
vattenbehandlingslösningarna och i arbetarskyddsplanerna. Det är inte 
möjligt att sänka grundvattnet i Södervik eftersom det i området finns 
byggnader som har byggts på träpålar.

En översiktsplan om saneringen av den förorenade marken har 
utarbetats. Det har med avseende på planen utförts en riskanalys, i 
vilken det har konstaterats att de skadliga ämnena huvudsakligen är 
avdunstande eller svårlösliga. Ställvis är halterna dock höga, varför det 
är möjligt att de skadliga ämnena sprider sig. De lösa jordlagren under 
de kommande byggnaderna tas bort av byggnadstekniska orsaker, 
varvid även den förorenade jorden tas bort och förs till en behörig 
mottagningsplats. På gatuområdena är det på grund av det lägre 
grävdjupet möjligt att utnyttja målnivåerna som har ställts för 
saneringen. Ett anmälningsbeslut för saneringen av området har 
beviljats. I detaljplanen utfärdas en bestämmelse om undersökning och 
sanering av förorenad mark.

Miljöstörningar
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Påverkan på luftkvaliteten som energiproduktionen vid kraftverket 
Hanaholmen B och toppvärmecentralen medför har undersökts med 
hjälp av spridningsmodeller för kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar. 
Halterna har undersökts både på marknivån och på taknivån för 
tornhusen. Halterna var i alla undersökta utsläppskomponenter under 
normal användning mycket små på marknivån och underskred rikt- och 
gränsvärdena klart. Halterna av föroreningar på taknivån för tornhusen 
var betydligt högre än på marknivån, men alla underskrider under 
normal användning rikt- och gränsvärdena klart. Då utsläppen från 
energiproduktionen ställs i proportion till sina rikt- och gränsvärden hör 
svavelhalterna till de högsta. Utredningen kompletteras med en modell 
för ett maximiutsläppsscenario. Verkningarna behandlas mera i detalj i 
den separata utredningen Utredning om en spridningsmodell för 
utsläpp från Helsingfors Energis kraftverk Hanaholmen B och 
toppvärmecentralen (utredning 13) som liksom de 17 andra 
utredningarna utgör bilaga till detaljplanebeskrivningen.

Bullret som orsakas av trafiken och föroreningarna i luften har utretts i 
två separata undersökningar (utredningarna 11 och 12). Enligt 
bullerutredningen är trafiken på Österleden, metrotrafiken och 
skorstenen vid kraftverket på Hanaholmen de mest betydande 
bullerkällorna i området med tanke på planerna för Fiskehamnens 
centrum. Även fordons- och spårvägstrafiken på de andra gatorna i 
området har beaktats i bullerutredningen.

Enligt bullermodellen kan däcket som byggs på Österleden skyddas 
mot buller så att det på däcket i anslutning till bostadsbyggnaderna kan 
anvisas områden för lek och vistelse, på vilka riktvärdena för 
bullernivån utomhus uppnås. Det är möjligt att uppnå riktvärdena för 
bullernivån även på terrasserna som byggs på takvåningen. 
Bullernivån på den mellersta delen av gröndäcket och 
Englandsskvären överskrider på stora delar av området 55 dB och nära 
gatorna 60 dB.

Lösningen för en enligt det nuvarande planeringsläget tillräcklig 
bullerbekämpningsåtgärd beskrivs mera i detalj i bullerutredningen. I 
fråga om gröndäcket gäller behovet av bullerbekämpning närmast 
trafiken, medan det nattliga bullret från skorstenen vid kraftverket är en 
utmaning för att riktvärdena ska uppnås i fråga om terrasserna. 
Området har tolkats som gammalt område, där riktvärdenivån nattetid 
är 50 dB.

I detaljplanen förutsätts att invånarnas vistelsegårdar och terrasser 
skyddas mot buller så att bullernivån på dem underskrider riktvärdena 
för buller utomhus. För fasaderna på bostadsbyggnaderna förutsätts i 
enlighet med bullerutredningen en sådan ljudisolering att riktvärdena 
för bullernivån uppnås även inomhus. I fråga om de övriga 
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byggnaderna på detaljplaneområdet har det i detaljplanen föreslagits 
en ekvivalent ljudnivå under dagstid för fasaden längs den bullrigaste 
våningshöjden. Utifrån nämnda nivå kan det i fortsättningen ställas krav 
på ljudnivåskillnad i yttre skalet, beroende på användningsändamålet.

Enligt kalkylerna i spridningsmodellen för luftkvaliteten underskrider 
kvävedioxid- och partikelhalterna som orsakas av gatutrafiken rikt- och 
gränsvärdena på områdena som har avsetts för vistelse. På de 
föreslagna vistelsegårdarna på gröndäcket var halterna som är 
jämförbara med riktvärdena klart under riktvärdesnivån.

Föroreningshalterna är som högst i närheten av Österleden, i ändarna 
på den planerade däckkonstruktionen, där utsläppen som bildas under 
däcket väntas gå upp i det öppna rummet. Då väderförhållandena är 
ogynnsamma överskrids riktvärdena för kvävedioxid vid de livligaste 
gatorna. Enligt beräkningar som baserar sig på modellen överskrids 
gränsvärdet för kvävedioxid inte utanför gatuområdena.

För att beakta orenheterna i luften som orsakas av gatutrafiken har det 
i detaljplanen fästs uppmärksamhet vid ventilationen i byggnaderna 
och förutsatts att luftintaget till bostadsbyggnader är minst ovanför 
nivån cirka +30. Även vistelsegårdarna har i förslaget placerats på ett 
tillräckligt avstånd med tanke på utsläppen från trafiken.

Frånluftskanaler för parkeringsanläggningen och för 
avfallsinsamlingssystemet kommer att förläggas till området. Dessa 
kommer att orsaka orenheter i luften och även fläktbuller. I 
detaljplanebestämmelserna förutsätts att det under planeringen fästs 
uppmärksamhet vid placeringen av dessa så att de inte orsakar 
olägenheter för områdets framtida bostadsbruk.

Vibrationerna och stombullret som orsakas av metrotrafiken uppskattas 
preliminärt i den separata utredningen Utredning om vibrationer och 
stombuller för social- och hälsostationen i Fiskehamnens centrum 
(utredning nr 10). Vid byggande bredvid banan är det enligt 
utredningen möjligt att de som mål fastslagna övre gränsnivåerna för 
stombuller överskrids i byggnaderna, om banan eller byggnaden inte 
isoleras. I detaljplanen utfärdas en bestämmelse om beaktandet av 
stombuller i den fortsatta planeringen.

Speciella omständigheter i anslutning till centrumets säkerhet

Säkerheten i detaljplaneområdet har granskats mera i detalj i 
utredningen Fiskehamnens centrum, Brandteknisk plan för behov i 
anslutning till planläggningen, 24.8.2011 (utredning nr 8).

De underjordiska utrymmena omfattar källarvåningarna K1-K4 i 
köpcentret, avfallsstationen och den föreslagna reserveringen för en 
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parkeringsanläggning i bergrummet. I brandsektioneringen efterföljs 
sektionering enligt våning och användningssätt. Avfallsstationen 
separeras till en egen brandteknisk helhet. Säkerhetssystemen i de 
stora brandsektionerna väljs och dimensioneras så att risknivån förblir 
på en acceptabel nivå. I planeringen av de underjordiska utrymmena, 
köpcentret och de andra lokalerna och byggnaderna i omgivningen ska 
uppmärksamhet fästas vid verifieringen av säkerhetsnivån genom 
riskanalyser och brand- och räddningssimuleringar. På Österleden 
byggs inga byggnader eller bärande strukturer för byggnader.

I planeringen av de höga tornen beaktas alla krav i 
byggbestämmelsesamlingen. Eftersom byggbestämmelserna inte 
beaktar alla karaktärsdrag för byggnader i fler än 16 våningar ska de 
nyaste forskningsresultaten och utländska erfarenheter inom 
planeringen av säkerhet i höga byggnader tas i beaktande. Tornen 
utrustas med ett automatiskt släckningssystem och en automatisk 
brandlarmanläggning (ett brandvarnarsystem i bostäderna). De 
bärande konstruktionerna dimensioneras så att en eventuell brand inte 
raserar byggnaden, även om släckningen inte lyckas. I alla torn finns 
två utgångar som är oberoende av varandra, varav den ena är skyddad 
mot brand och den andra skyddad mot brand och rök. Hissarna 
utrustas med anordningar och arrangemang som gör det möjligt att 
använda hissarna även i en brandsituation. Det utförs en separat 
granskning om utrymningssäkerheten. Räddnings- och 
servicematerielen bereds tillträde även till däcksnivån via servicevägar. 
Brandkårens verksamhetsförutsättningar säkras med bl.a. 
brandmannahissar, säkra uppkopplingar för meddelanden och 
tillförselrör för släckvatten.

Konsekvenser av att detaljplanen genomförs

Konsekvenser för stadsbilden, landskapet och kulturmiljön samt för den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön i Södervik

Fiskehamnens centrum medför omfattande konsekvenser för 
stadsbilden. Torngruppen syns långt, särskilt i axlarna av Brändö bro, 
på Tågvägen, på Hermanstads strandväg och på Sörnäs strandväg. 
Fiskehamnens centrum stärker uppkomsten av en ny stadsdel som en 
urban del av Helsingfors och omformar identiteten i de östra 
stadsdelarna i innerstaden avsevärt.

Fiskehamnens centrum är till sina proportioner en tornhusgrupp som 
tillsammans med kraftverket Hanaholmen B kommer att upplevas som 
en tredje part i det urbana scenariot på Sörnäs strandväg. Storleken 
och de väldiga proportionerna på torngruppen framhäver ytterligare 
betydelsen av anläggningarna i Södervik i sin näromgivning, både för 
bilister och fotgängare. De sista vyerna i fjärrlandskapet av 
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anläggningarna i Södervik sett från Brändö försvinner under de 
närmaste åren bakom bostadsbyggnaderna som byggs på stranden.

Konsekvenserna för stadsbilden, landskapet och kulturmiljön samt för 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Södervik behandlas mera i detalj i 
den separata undersökningen Konsekvenser av Fiskehamnens 
centrum för stadsbilden, landskapet och kulturmiljön (utredning nr 4).

Konsekvenser för trafiken

Miniatyrterminalen för kollektivtrafik som byggs i anslutning till 
metrostationen förbättrar kollektivtrafikförbindelserna i östra och norra 
Helsingfors. Fiskehamnens centrum bildar en betydande knutpunkt för 
kollektivtrafiken i östra innerstaden. Spårvägsnätet kan kompletteras 
naturligt. Busslinjer som nuförtiden slutar i Helsingfors centrum kan 
flyttas så att de slutar i Fiskehamnens centrum, vilket underlättar 
situationen både i terminalerna och gatunätet i centrum. 
Bytesmöjligheterna inom kollektivtrafiken blir bättre.

Gång- och cykeltrafiken i Fiskehamnens centrum ökar betydligt.

Bebyggandet av Fiskehamnen ökar trafiken på huvudgatorna i området 
betydligt. Genomförandet av trafikledsprojekten som följer 
generalplanen gör att även andelen långväga trafik i huvudgatunätet i 
området ökar. Det nuvarande gatunätet  är inte tillräckligt omfattande i 
närheten av Fiskehamnens centrum. Att trafiken löper smidigt på 
huvudgatorna har säkrats med en trafiktunnelförbindelse mellan 
Sörnäs strandväg och Hermanstads strandväg. 
Stadsplaneringsnämnden föreslog 12.5.2011 stadsstyrelsen att 
översiktsplanen för Sörnästunneln används som grund för den fortsatta 
planeringen av trafiktunneln och för detaljplaneläggningen.

Med hjälp av trafiklösningar såsom körförbindelsearrangemang för 
parkerings- och servicetrafik i Sörnästunneln och i centrumet kan 
smidigheten av den ökande fordonstrafiken säkras och olägenheterna 
som den orsakar minimeras.

Den stora parkeringsanläggningen som planerats i anslutning till 
stationen skapar förutsättningar för anläggningen av ett område för 
infartsparkering för personbilstrafiken mot Lahtis och Borgå 
motorvägar. Det här minskar trycket av personbilstrafiken mot centrum.

Byggarbetena i Fiskehamnens centrum påverkar trafikarrangemangen 
på ett betydande sätt i dess närområde, såväl på gatunivån som på 
Österleden. Arrangemangen under arbetet har planerats för att 
minimera olägenheterna från byggarbetet. Den särskilda betoningen 
har legat på att säkra smidigheten i metrotrafiken och förhållandena för 
gång- och cykeltrafik.
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Konsekvenser för områdes- och samhällsstrukturen

Då hamnområdena omdisponeras till områden för boende, rekreation 
och arbete medför det sociala, kulturella och ekonomiska 
konsekvenser. Byggandet handlar till stora delar om 
kompletteringsbyggande där samhällsstrukturen etablerar sig bredvid 
den befintliga strukturen.

Den maritima karaktären, synligheten mot stadens centrum från öster 
eller norr och särprägeln är faktorer som höjer områdets sociala status.

De goda trafikförbindelserna och det centrala läget gör området 
lockande för den aktiva befolkningen i arbetsför ålder. Metrostationens 
läge i mitten av strukturen tillhandahåller goda förutsättningar för en 
exceptionellt mångsidig struktur. Fiskehamnens centrum bildar en stark 
kärna i det mest centrala området i den nya stadsdelen och det 
kommer att bli en symbol för hela området.

Konsekvenser för människors hälsa och säkerhet

Orenheterna i luften och miljöbullret från gatutrafiken behandlas mera i 
detalj i de separata utredningarna nr 11 och 12. Utifrån utredningarna 
uppskattas att detaljplanen skapar förutsättningar för en hälsosam och 
trygg livsmiljö.

Förhållandena för spridning och upplösning av mängden utsläpp som 
representerar normalt bruk från energiproduktionsanläggningarna 
uppskattas tillräckliga så att utsläppen från kraftverket Hanaholmen B 
eller toppvärmecentralen inte avsevärt försämrar luftkvaliteten i 
området.

Enligt resultaten av utredningen om vindförhållanden i Fiskehamnen 
(utredning nr 9) ökar vindstyrkan lokalt med anledning av tornen och 
den höjda nivån för den övre gården. Mellersta delen av den övre 
gården och det vida parkområdet på marknivån är vindmässigt 
trivsamma områden. Vid de fyra observationspunkterna på marknivån 
förekommer vindbyar över 23 m/s oftare än en gång per år. 
Vindförhållandena och de lokala vindbyarna ska beaktas i den fortsatta 
planeringen av området, likaså byggnadernas vindtunneleffekt. 
Säkerheten i gångtrafiken i hörnområdena på de översta 
gårdsområdet, i trapporna som leder till den övre gården samt på 
broarna och Englandsskvären ska tryggas genom planeringslösningar.

I bestämningen av höjden för detaljplaneområdet har havsytans 
höjdvariationer beaktats genom att nybyggnaderna har placerats i 
enlighet med anvisningarna med en rekommendation om lägsta 
bygghöjder i jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets 
publikation Högvattenstånd och risken för jordskred vid byggande på 
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strandområden. En lokal utjämning har planerats i förberedelse för 
översvämningar som orsakas av störtregn, så att svämvattnet kan 
ledas som ytavrinning längs gatorna ut i havet.

Markföroreningar 

Marken i området saneras i samband med byggandet, varför 
markföroreningarna inte orsakar skadliga verkningar för människors 
hälsa.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Fiskehamnens centrum är även i europeisk skala ett mycket stort 
projekt på uppskattningsvis något under en miljard euro. Byggandet 
pågår i cirka tio år.

Staden får cirka 115 miljoner euro genom försäljningen av tomter för 
byggandet av centrumet och av bestående användarrättigheter. Staden 
investerar cirka 50 miljoner euro i de offentliga delarna av centrumet: 
broar, omgivande gator, metroplattformar, en elförsörjningsstation för 
metron, en avfallsstation och byggande av 300 platser för 
infartsparkering. Kostnadskalkylen för Sörnästunneln, som ligger 
utanför detaljplaneområdet, är cirka 140 miljoner euro. Det beräknas att 
en stor del av investeringen fås tillbaka i och med att marken stiger i 
värde i norra delen av Fiskehamnen. Dessutom hyr staden lokaler i 
centrumet för en social- och hälsostation för 20 år. Kapitalvärdet på 
social- och hälsostationen är cirka 30 miljoner euro.

De samhällsekonomiska verkningarna behandlas mera i detalj i 
Genomförandeavtal för Fiskehamnens centrum (utredning nr 1).

Konsekvenser för fågelbeståndet

Byggandet av tornhusen i Fiskehamnen medför inga betydande 
verkningar för fågelbeståndet i fågelvattnet i Gammelstadsviken. 
Verkningarna under byggtiden har beräknats betydelselösa och risken 
för kollisioner som de färdiga husen eventuellt orsakar fåglarna kan 
enkelt minimeras i planeringen av fasaderna. Höga reflekterande ytor 
bör undvikas och husen får inte lysas upp klarare än det omgivande 
området. Med beaktande av dessa åtgärder beräknas kollisionsrisken 
vara oväsentlig och lika liten som med de befintliga byggnaderna kring 
området.

Verkningarna för fågelbeståndet behandlas mera i detalj i den separata 
utredningen Konsekvenser av de höga husen i Fiskehamnen för fåglar, 
särskilt fågelbeståndet i Gammelstadsviken (utredning nr 7). 

Konsekvenser för den tekniska försörjningen, avfallshanteringen och 
energiförsörjningen i området
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Detaljplanen skapar förutsättningar för en högklassig teknisk 
försörjning i området och för de behövliga externa förbindelserna till 
och från området.

Genomförande

Byggtidsschema

SRV Yhtiöt Oyj är enligt sitt avtal med staden skyldig att bygga färdigt 
90 % av våningsytan i de privata delarna inom 100 månader räknat 
från dagen då detaljplaneändringen som gör det möjligt att bygga 
Fiskehamnens centrum träder i kraft.

Uppföljning av genomförandet

Besluten som staden tar i anslutning till Fiskehamnens centrum följer 
det allmänna förfarandet för beslutsfattande och de gällande 
instruktionerna.

Nämnden för allmänna arbeten godkänner gatu- och broplaner som är 
nödvändiga för genomförandet av centrumet.

Byggherren ska låta godkänna planerna för de privata och offentliga 
delarna i centrumet och eventuella ändringar i planerna hos staden 
innan de behandlas av myndigheterna och byggandet inleds.

Staden övervakar byggandet av hela Fiskehamnens centrum i alla 
dess faser. I fråga om de privata delarna gäller övervakningen 
huvudsakligen lokalerna som avses för allmänt bruk i centrumet,
den stadsstrukturella och stadsbildsmässiga helheten i genomförandet 
och tillämpningen av det ingångna avtalet och följandet av 
åliggandena.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för 
deltagande och bedömning (daterat 13.5.2011). Meddelande om 
detaljplaneändringen ingick också i planläggningsöversikten för 2011. 

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med 
programmet för deltagande och bedömning. Programmet och 
utgångspunkterna och målen för detaljplaneändringen presenterades 
vid ett möte för allmänheten 7.6.2011.

Utkastet till detaljplaneändring sändes till intressenterna 5.9.2011.
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Utkasten till detaljplaneändring och detaljplanebeskrivning hölls 
framlagda på stadens anslagstavla (Norra esplanaden 11–13), på 
stadsplaneringskontoret och på info- och utställningslokalen 
Plattformen 12.9-30.9.2011 samt på stadsplaneringskontorets 
webbsidor.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplaneändringen bedrevs samarbete med 
Helsingfors Energi, räddningsverket, miljöcentralen, byggnadskontoret, 
tomtavdelningen och geotekniska avdelningen vid fastighetskontoret, 
affärsverket trafikverket, samkommunen Helsingforsregionens trafik, 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, 
byggnadstillsynsverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Före behandlingen i nämnden begärdes utlåtanden av Partitorget, 
stadsmuseet, tomtavdelningen och lokalcentralen vid 
fastighetskontoret, Högholmens djurgård, affärsverket trafikverket, 
idrottsverket, ungdomscentralen, utbildningsverket, räddningsverket, 
byggnadstillsynsverket, byggnadskontoret, socialverket, ekonomi- och 
planeringscentralen, hälsovårdscentralen och miljöcentralen.

Resultaten av planerings- och byggtävlingen för Fiskehamnens 
centrum och den vid tillfället aktuella beredningsfasen av 
detaljplaneändringen presenterades vid månadsmötet mellan Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland och Helsingfors stad 25.5.2011.

Myndigheternas ställningstaganden gällde trafikarrangemangen och 
detaljplanebestämmelserna och bedömningarna av konsekvenserna.

Myndigheternas ställningstaganden har beaktats i den mån de är av 
betydelse för detaljplaneområdet.

Samarbete med genomföraren av projektet

SRV Yhtiöt Oyj anser att det i beredningen av detaljplanen ska fästas 
uppmärksamhet vid att detaljplanen är tillräckligt gles i fråga om 
placering, form, utseende och färg på byggnaderna. Bolaget anför 
dessutom förslag till ändringar av beräkningssättet för våningsytan i 
trapphusen och av detaljplanebestämmelserna när det gäller 
beteckningen Ykj, beteckningen kv, de gemensamma lokalerna och 
parkeringsplatserna.

Åsikten har beaktats i planläggningsarbetet i mån av möjlighet.

Åsikt

Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick under 
detaljplaneberedningen en skrivelse med åsikter som gäller utkastet till 
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detaljplaneändring. Dessutom framfördes muntliga åsikter vid 
diskussionstillfället och per telefon.

Åsikten om planläggningen gällde oron om att Fiskehamnens centrum 
och särskilt godtagbarheten av tjänsterna i anslutning till centrumet bör 
granskas på generalplanenivån.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet. Fiskehamnens centrum 
har tagits upp både i Generalplan 2002 för Helsingfors och i 
delgeneralplanen för Sörnässtranden−Hermanstadsstranden. 
Fiskehamnens centrum är i Generalplan 2002 en del av Helsingfors 
centrumnätverk, som granskades mera i detalj i samband med 
beredningen av delgeneralplanen. Dessutom har en kommersiell 
utredning om Fiskehamnens centrum tagits fram i samband med 
beredningen av detaljplaneändringen.

Myndigheternas ställningstaganden, åsikterna och genmälena till dessa 
sammanfattas utförligare i rapporten om växelverkan. En promemoria 
om diskussionstillfället utgör bilaga till rapporten om växelverkan.

Förslaget framlagt och utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
16.12.2011–17.1.2012. Inga anmärkningar har gjorts mot förslaget. En 
skrivelse har skickats in utanför tiden då förslaget hölls framlagt.

Direktionen för djurgården, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät 
Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster, direktionen för stadsmuseet, 
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, ungdomsnämnden, 
utbildningsverket, räddningsnämnden, byggnadsnämnden, 
socialnämnden, hälsovårdsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, 
miljönämnden, Säkerhets- och kemikalieverket och Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland har gett utlåtande om förslaget.

Skrivelse

Enligt skrivelsen är utredningsmaterialet för detaljplaneändringen 
bristfälligt i fråga om de skuggor som skyskraporna orsakar. 
Våningshöjderna i tornhusen i Fiskehamnens centrum ska inte ökas 
jämfört med den nu gällande detaljplanen som fastställts år 2009.

Genmäle

Skuggutredningen om Fiskehamnens centrum (utredning nr 5) som 
utgör bilaga till detaljplanebeskrivningen har kompletterats med formler 
som beskriver belysningsförhållandena under vintersolstånd och 
sommarsolstånd. I samband med beredningen av detaljplaneändringen 
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har det inte framgått sådana omständigheter som förutsätter att höjden 
på byggnaderna begränsas till den gällande detaljplanen.

Utlåtanden

Fastighetsnämnden, utbildningsverket, socialnämnden och 
hälsovårdsnämnden har ingenting att påpeka om förslaget till 
detaljplaneändring.

Fastighetsnämnden konstaterar att detaljplaneändringen gör det möjligt 
att genomföra Fiskehamnens centrum som överenskommet i 
genomförandeavtalet mellan fastighetskontoret och SRV Yhtiöt Oyj.

Utbildningsverket, socialnämnden och hälsovårdsnämnden anser att 
det då planeringen fortskrider ska fästas särskild uppmärksamhet vid 
tillgängligheten i området.

Nämnden för allmänna arbeten konstaterar att genomförandet av 
detaljplanen medför byggnadskontoret grundberedningskostnader på 
cirka 20 miljoner euro och kostnader i anslutning till byggandet av 
vägar, öppna platser och broar på cirka 30 miljoner euro. Enligt 
nämnden är det av största vikt att en god kvalitet på stadsbilden, en 
högklassig byggnadsarkitektur och funktionalitet i samhällsstrukturen 
säkras genom mångsidiga konsekvensbedömningar och 
detaljplanebestämmelser. Särskilt viktigt är det att ombesörja trivseln 
och tryggheten i fotgängaromgivningarna med avseende på bl.a. 
belysning, tillgänglighet och vindförhållanden. Nämnden tillstyrker 
förslaget till detaljplaneändring med ovannämnda påpekanden.

Enligt samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRT) byggs 
nya vattenledningar, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp i området. 
En vattenledning måste även flyttas. Flyttningen av ledningar och 
dagvattenavloppen som dimensionerats med tanke på översvämningar 
ska finansieras med medel utanför HRM.

Direktionen för djurgården anför synpunkter för beaktande av 
Högholmens behov i planerna och påpekar att materialvalen för de 
höga byggnaderna ska göras så att fåglarnas risk för kollisioner 
minskar.

Genmäle

En bestämmelse om fasadplanering och upplysning har lagts till 
detaljplanen.

Enligt affärsverket Helsingfors Energi ska lösningar och tidsscheman 
som äventyrar leveranssäkerheten av energi på Hanaholmen undvikas 
i detaljplanen. Förhållandet mellan höjden på tornhusen och 
placeringen av tilluftsanläggningarna i husen till skorstenarna på 
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Hanaholmen ska i fråga om kortvariga utsläppssituationer och 
inversionstillstånd under vintrigt väder granskas noggrannare än i 
Meteorologiska institutets spridningsmodeller. Den aktuella 
detaljplaneändringen ska inte i förväg utesluta olika energialternativ för 
Hanaholmen.

Genmäle

En redogörelse om metoderna som utnyttjats i kalkylerna för 
spridningsmodellerna har lagts till detaljplanebeskrivningen. 
Detaljplaneändringen äventyrar inte leveranssäkerheten av energi på 
Hanaholmen. Kraftverksområdet på Hanaholmen håller småningom på 
att inneslutas av den bebodda stadsstrukturen. Den nuvarande byggda 
miljön och den redan godkända strukturen som byggs under det nästa 
decenniet kommer att ställa randvillkor för de kommande 
energilösningarna. Detaljplaneändringen i Fiskehamnens centrum eller 
byggandet av centrumet på området kommer inte att ändra på den här 
situationen och Fiskehamnens centrum kommer inte i sig att orsaka 
sådana randvillkor som utesluter någon viss energilösning.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) anser att Jokern 0 
ska beaktas i planeringen av hållplatserna på Österleden vid 
Fiskehamnens centrum. En lösning där det mellan körfilen och 
hållplatsfickan finns separata cykelfiler och där stamnätet för cykeltrafik 
måste flyttas från Hermanstads strandväg via Fiskehamnsgränden och 
Englandsskvären till Capellas allé bör inte tillämpas i centrumet.

Genmäle

Planeringen av trafikarrangemangen fortsätter i tät samverkan med 
HRT på gatuplanet i Fiskehamnens centrum, på planet för Österleden 
och även på gatuområden som ligger utanför den aktuella detaljplanen. 
Detaljplaneändringen ger goda förutsättningar för ordnandet av den 
kollektiva trafiken på gatuområdena kring centrumet.

Direktionen för stadsmuseet konstaterar att byggandet av 
Fiskehamnen ändrar huvudstadens historiska silhuett slutligt. Staden 
mister en del av sin identitet och egenart. Staden bör bevara sina 
historiskt starka, enastående karaktärsdrag såsom sina konturer som 
gör staden till just Helsingfors. Så är inte fallet då Fiskehamnens 
centrum genomförs. Direktionen anser att frågan om placering av högt 
byggande i Helsingfors såväl i innerstaden som i förorterna bör lösas 
med en generalplan. Det nationellt värdefulla Södervik får inte lämnas i 
underordnad ställning vid de höga byggnaderna, såsom det kommer att 
hända om detaljplanen genomförs.

Genmäle
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De separata utredningarna som utarbetats och fogats till 
detaljplanebeskrivningen påvisar att Fiskehamnens centrum stärker 
Helsingfors identitet och att staden får ett nytt element som berikar 
karaktärsdragen i den östra innerstaden. I utredningarna konstateras 
dessutom på goda grunder att de nya byggnaderna i Fiskehamnens 
centrum inte medför negativa konsekvenser med avseende på 
stadsbilden för anläggningarna i Södervik.

Idrottsnämnden anser det beklagligt att inga offentliga idrottstjänster 
kommer att byggas i området.

Genmäle

Det har för idrottsverkets tjänster reserverats en etableringsmöjlighet i 
de mest centrala kvarteren i Fiskehamnen. Detaljplanen begränsar inte 
anläggandet av idrottslokaler på detaljplaneområdet.

Ungdomsnämnden konstaterar att ungdomen i området kan använda 
sig av ungdomscentralens nuvarande tjänster förutsatt att det fästs 
särskild uppmärksamhet vid att kollektivtrafikförbindelserna fungerar. I 
utlåtandet framhävs behovet och betydelsen av gemensamma lokaler 
för invånarna.

Genmäle

I anslutning till Fiskehamnens centrum byggs en korsning för olika 
former av kollektivtrafik. Bland annat den tidigare socialbygganden i 
Fiskehamnsparken planeras få gemensamma lokaler för invånarna.

Räddningsnämnden anför att vattenkällan för släckningssystemen ska 
planeras i klass A även i fråga om den täckta delen av Österleden. 
Trafiken från och till avfallsstationen ska ordnas så att stationen är 
åtkomlig även utan körning via brandsektionen i garaget. I byggandet i 
faser bör särskild uppmärksamhet fästas vid säkerheten för användare 
av lokaler som redan har tagits i bruk.

Genmäle

Genomföraren av projektet har i förhandlingarna med räddningsverket 
kommit överens om att vattenkällan för släckningssystemen planeras i 
klass A även i fråga om den täckta delen av Österleden och att trafiken 
från och till avfallsstationen ordnas så att körningen inte sker via 
brandsektionen i garaget. En bestämmelse om säkerheten i byggandet 
i faser har lagts till detaljplanekartan.

Byggnadsnämnden konstaterar att det bör fästas särskild 
uppmärksamhet vid säkerheten i byggandet i faser. Införandet av en 
detaljplanebestämmelse om byggandet av en högklassig 
fotgängarmiljö ska övervägas. Planbestämmelserna bör preciseras för 
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att säkra en tillräckligt hög kvalitetsnivå på trappor, slänter och 
hissförbindelser i uterummet. Centrumet ger goda möjligheter att 
planera en helhetsplan för belysning och att kräva en dylik plan genom 
en detaljplanebestämmelse bör övervägas. En permanent sänkning av 
grundvattnet bör förbjudas. Detaljplanebestämmelsen om bullernivån 
vid yttre skalet ska justeras. En högsta nivå för stombuller som orsakas 
av spårtrafiken ska anvisas genom en detaljplanebestämmelse.

Genmäle

Bestämmelser om säkerheten i byggandet i faser, om en högklassig 
fotgängarmiljö, om utarbetandet av en helhetsplan för belysning och 
om förbjudandet av en permanent sänkning av grundvattnet har lagts 
till detaljplanekartan. Dessutom har bestämmelserna om bullernivån vid 
yttre skalet och den högsta nivån för stomljud preciserats.

Enligt miljönämnden ska det genom detaljplanebestämmelser säkras 
att däckkonstruktionerna motsvarar situationen som använts i 
bullermodelleringen. Detaljplanebestämmelsen enligt vilken tilluften ska 
tas ovanför nivån +30 ska vid behov justeras så att även den vertikala 
spridningen av utsläpp från kraftverken tas i beaktande. Luftkvaliteten 
på hållplatserna och på farleder för gång- och cykeltrafik ska beskrivas 
i detaljplanebeskrivningen. På grund av detta ska det undersökas om 
parkeringsnormen kan ändras så att den är 1 bp/150 m² våningsyta för 
bostäder.

Genmäle

I detaljplanen upptas områden som ska täckas så att tillräckliga 
förutsättningar för boende i området kan uppnås. Omfattande 
utredningar om buller och luftkvalitet finns som bilagor till 
detaljplanebeskrivningen. Utifrån dessa har bestämmelser om 
beaktandet av luftkvaliteten i den fortsatta planeringen utfärdats. 
Antalen bilplatser är i överensstämmelse med det av 
stadsplaneringsnämnden godkända direktivet för uträkning av 
bilplatser. Eftersom Fiskehamnens centrum är beläget vid exceptionellt 
goda kollektivtrafikförbindelser har detaljplanen en bestämmelse om att 
om parkeringsplatserna i kvarteren 10620–10623 förläggs till en 
parkeringsanläggning utan reserverade platser, kan det totala antalet 
platser minskas med 15 % genom samutnyttjande.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) konstaterar att om 
minimiavståndet på 75 meter till Partitorgets fryseribyggnad stämmer 
innebär det i fråga om Partitorget inte en betydande avvikelse från 
detaljplanen. Konsultationszonen för kraftverket på Hanaholmen är 0,5 
kilometer med vilket säkerheten av detaljplanerna bör säkras genom 
konsultationer med Tukes.
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Genmäle

Synpunkterna som framförs i utlåtandet uppfylls i detaljplanen och 
detaljplanen är på så sätt i enlighet med de krav som Säkerhets- och 
kemikalieverket ställer.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) föreslår att 
den största tillåtna våningsytan för dagligvaruhandel läggs till 
detaljplanebestämmelserna. Bestämmelserna om bullerbekämpning 
och luftkvalitet ska preciseras så att det är entydigt klart vem som ska 
göra vad och i vilket skede. På grund av bullrigheten vid fasaderna får 
det i tornhuset 4 inte finnas bostäder endast på östra och/eller södra 
sidan och i tornhuset 5 inte finnas bostäder endast mot den norra 
sidan. Bestämmelsen om att luften ska tas högt ska utvidgas för att 
omfatta alla byggnader och det är bra att fastställa intagningshöjden på 
en tillräckligt hög nivå, det vill säga vid behov över +30 meter. En 
bestämmelse om att föroreningar i grundvattnet i närområdet bör 
beaktas då området byggs ska läggas till detaljplanebestämmelserna. 
En bestämmelse om minimerandet av skadliga konsekvenser för 
fågelbeståndet ska också fogas till detaljplanen. I detaljplanefasen ska 
det vara säkert att det i fråga om vindförhållanden skapas 
förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö. NTM-
centralen konstaterar att det genom detaljplanen skapas ett nytt slags 
stadsdelscentrum. Goda utredningar har tagits fram för planeringen. 
Detaljplanelösningen främjar de riksomfattande målen för 
områdesanvändning. Med de ovannämnda preciseringarna anser 
NTM-centralen att detaljplanen är väl utarbetad.

Genmäle

Formuleringen av detaljplanebestämmelsen om bullernivån vid det yttre 
skalet har preciserats. Likaså har detaljplanebestämmelsen om 
stomljud för planeringen i fråga om bostadslokaler utökats med högsta 
tillåtna nivån för stomljud på LASmax 30 dB. Den som åtar sig projektet 
ska planera och genomföra alla delar som hänför sig till 
bullerbekämpning och luftkvalitet i enlighet med 
detaljplanebestämmelserna och byggbestämmelserna. Innan 
byggnaderna tas i bruk ska alla de nödvändiga åtgärderna som hänför 
sig till bullerbekämpning och luftkvalitet vara vidtagna och godkända av 
byggnadstillsynsverket. Bestämmelsen om platserna för byggnadernas 
luftintag har preciserats. Tornen 4 och 5 har fått en bestämmelse om 
bostäder som öppnar sig mot ett håll. Dessutom har detaljplanen fått 
en bestämmelse om beaktande av skadliga ämnen i grundvattnet och 
om minimerande av skador för fågelbeståndet. 
Detaljplanebeskrivningen har kompletterats med principer för den 
fortsatta planeringen i fråga om vindförhållandena och byggnadernas 
vindtunneleffekt. Fiskehamnens centrum är i den gällande Generalplan 
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2002 område för centrumfunktioner och stadsplaneringskontoret ser 
ingen orsak att avvika från generalplanen genom att i detaljplanen 
begränsa storleken på våningsytan för dagligvaruhandel i området.

Skrivelserna och utlåtandena sammanfattas och besvaras utförligare i 
rapporten om växelverkan.

Övriga ändringar

Genomförandeplaneringen av Fiskehamnens centrum är i gång och det 
har i samband med beredningen av detaljplaneändringen varit möjligt 
att beakta ändringar som kommit fram i planeringen. Följande 
bestämmelser har lagts till detaljplanekartan i och med preciseringar i 
planeringen:

 På AL-kvartersområde får sådana våningar som 
innehåller enbart gemensamma lokaler, tekniska lokaler och 
övriga motsvarande lokaler som inte hör till byggrätten samt 
våningar som innehåller gångförbindelser byggas oberoende av 
det största tillåtna antalet våningar. Antalet dylika våningar som 
överskrider det största tillåtna antalet våningar får vara högst 
två.

 Beteckningen te-område, på vilket får placeras 
kommunaltekniska lokaler har lagts till detaljplanekartan.

För att säkra en högklassig stadsbild och en tillräckligt högklassig 
fasadlösning har följande bestämmelse lagts till detaljplanekartan:

 Fasaderna på byggnaderna bör hålla hög klass med avseende 
på stadsbilden och fasadmaterialen ska vara glas, metal, tegel, 
klinker eller natursten. 

Antalet gemensamma lokaler och tekniska lokaler har mångfaldigats i 
och med preciseringar i planeringen av bostadstornen. Bestämmelsen 
ger en möjlighet att utöver det största tillåtna antalet våningar bygga 
två våningar som innehåller enbart gemensamma lokaler och tekniska 
lokaler. Den totala höjden på tornen förblir dock nära de taklisthöjder 
som presenterades i tävlingsfasen, eftersom våningshöjden i 
bostäderna har sänkts jämfört de tidigare planerna.

Efter att planerna angående elförsörjningsstationen för metron 
preciserades har det varit möjligt att slå fast en exakt placering för 
stationen på detaljplaneområdet.

Bestämmelserna på detaljplanekartan har preciserats med anledning 
av preciseringen av planeringen, så att detaljplanen så noggrant som 
möjligt stämmer överens med genomförandeplanen.
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Preciseringarna gäller de underjordiska utrymmena och 
ventilationsschakten, placeringen av servicelokalerna, det yttre 
utseendet och utbyggnaderna på tornen och täckandet av öppna delar 
av Fiskehamnsgatan som inte skyddats mot väder.

Talen som anger våningsytor i kvarteren 10620–10623 och på 
gatuområden har preciserats för att stämma överens med planerna 
inom ramen för den totala våningsytan.

Gränserna för gårdsområdet i kvarteret 10622 har justerats på 
detaljplanekartan så att social- och hälsostationens behov kan beaktas 
bättre.

En flygbild av området har fogats till detaljplanebeskrivningen och 
detaljplanebeskrivningen har justerats för att stämma överens med de 
utförda ändringarna.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Ändringar med anledning av skrivelsen och utlåtandena

 Bestämmelsen "Flera våningar höga, enhetliga glasytor ska inte 
byggas på fasaderna i torndelarna av byggnaderna och 
byggnaderna ska inte lysas upp klarare än det omgivande 
området" har lagts till detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "Det ska utarbetas en utredning om säkerheten i 
lokalerna som används nedanför innan byggandet av tornen 
kommer i gång" har lagts till detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "Ytmaterialet för trappor, slänter och 
gångförbindelser i uterummet på kvartersområdena och på 
däcken i anslutning till dem ska vara granit" har lagts till 
detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "En helhetsplan för belysning ska utarbetas för 
Fiskehamnens centrum" har lagts till 
detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "Ytan på det hängande grundvattnet och 
grundvattnet får inte sänkas permanent. Sänkningar av 
grundvattnet under arbetet får inte orsaka olägenheter för 
befintliga byggnader och konstruktioner" har lagts till 
detaljplanebestämmelserna.
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 Detaljplanebestämmelsen ”Bullernivå vid byggnadens yttre skal, 
utifrån vilken ett krav på total ljudreduktion för yttre skalet kan 
definieras” har ändrats till ”Bullernivå under dagstid som 
byggnadens yttre skal utsätts för, utifrån vilken ett krav på total 
ljudreduktion för yttre skalet kan definieras”.

 Detaljplanebestämmelsen ”Byggnaderna ska planeras så att 
högsta nivån för stombuller från spårtrafiken inte överskrids” har 
kompletterats och lyder nu ”Byggnaderna ska planeras så att 
högsta nivån för stombuller från spårtrafiken inte överskrids. 
Målnivån i planeringen är en högsta nivå för stombuller på 
LASmax 30 dB i fråga om bostäder.”

 Bestämmelsen "De skadliga ämnen som har konstaterats i 
grundvattnet i närområdet ska tas i beaktande då området 
byggs" har lagts till detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "På östra och/eller södra sidan av tomten 
10622/3 och norra sidan av tomten 10623/3 i AL-
kvartersområdet får byggas bostäder som öppnar sig mot 
endast en riktning, om tillräckliga förutsättningar för boende 
garanteras genom tekniska lösningar eller andra åtgärder" har 
lagts till detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "Maskinell ventilation med filter ska byggas i 
byggnaderna. Det ska i den fortsatta planeringen fästas särskild 
uppmärksamhet vid placeringen av luftintaget. Tilluften till 
bostadsbyggnaderna ska tas minst ovanför nivån cirka +30" har 
ändrats till "Maskinell ventilation med filter ska byggas i 
byggnaderna. Det ska i den fortsatta planeringen fästas särskild 
uppmärksamhet vid placeringen av luftintaget. På AL-, KL-1- och 
KT-kvartersområdena ska tilluften tas minst ovanför nivån cirka 
+30".

 Detaljplanebeskrivningen har kompletterats med principer för 
den fortsatta planeringen i fråga om vindförhållandena och 
byggnaders vindtunneleffekt.

 Konsekvenser av Fiskehamnens centrum för stadsbilden, 
landskapet och kulturmiljön (utredning 4), som utgör bilaga till 
detaljplanebeskrivningen, har kompletterats med bilder på 
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konsekvenser av tornhusen på stadsbilden i skymningen.

 Skuggutredningen om Fiskehamnens centrum (utredning 5), 
som utgör bilaga till detaljplanebeskrivningen, har kompletterats 
med formler angående belysningsförhållanden vid vinter- och 
sommarsolstånd.

Övriga ändringar

 Talen som anger våningsytor i kvarteren 10620−10623 och på 
gatuområden har preciserats för att stämma överens med 
planerna inom ramen för den totala våningsytan.

 Detaljplanebeteckningen mai1 - underjordiskt utrymme i vilket 
får placeras ventilationsschakt från parkeringsanläggningen till 
markytan; har ersatts med beteckningen mai2 - underjordiskt 
utrymme i vilket får placeras ventilationsschakt för 
parkeringsanläggningen och avfallsstationen.

 Bestämmelsen ”På AL-kvartersområde får sådana våningar som 
innehåller enbart gemensamma lokaler, tekniska lokaler och 
övriga motsvarande lokaler som inte hör till byggrätten samt 
våningar som innehåller gångförbindelser byggas oberoende av 
det största tillåtna antalet våningar. Antalet dylika våningar som 
överskrider det största tillåtna antalet våningar får vara högst 
två” har lagts till detaljplanebestämmelserna.

 Bestämmelsen "Fasaderna på byggnaderna bör hålla hög klass 
med avseende på stadsbilden och fasadmaterialen ska vara 
glas, metal, tegel, klinker eller natursten" har lagts till 
detaljplanebestämmelserna.

 Beteckningen te-område, på vilket får placeras 
kommunaltekniska lokaler har lagts till detaljplanekartan.

 Beteckningarna på detaljplanekartan om iv-område, på vilket får 
placeras frånluftsschakt för parkeringsanläggningen, har flyttats 
från kvartersområde till gatuområde.

 Beteckningen u -utskjutande del som hör till det bredvidliggande 
kvarteret. Den utskjutande delen får byggas från tredje våningen 
uppåt. De bärande strukturerna vid tomterna 10623/2 och 
10623/3 får vid behov utsträckas till marken. Strukturer som 
sträcker sig till marken bör vara arkitektoniskt och med 
avseende på stadsbilden särskilt välanpassade; har ändrats på 
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detaljplanekartan och lyder nu u -utskjutande del som hör till det 
bredvidliggande kvarteret. Den utskjutande delen får byggas 
från andra våningen uppåt. De bärande strukturerna vid 
tomterna 10623/2 och 10623/3 får vid behov utsträckas till 
marken. Strukturer som sträcker sig till marken bör vara 
arkitektoniskt och med avseende på stadsbilden särskilt 
välanpassade.

 Gränserna för gårdsområdet i kvarteret 10622 har justerats på 
detaljplanekartan.

 Detaljplanebestämmelsen ”På AL-kvartersområdet och på 
tomterna 10620/2 och 10621/2 bör byggnadsmassan kapas med 
två fasadytor och fasaden ska svängas 4 - 8 grader horisontellt 
mellan den tionde högsta våningen och den femte högsta 
våningen” har ändrats och lyder nu ”På AL-kvartersområdet och 
på tomterna 10620/2 och 10621/2 bör byggnadsmassan kapas 
med två fasadytor och fasaden ska svängas 4 - 15 grader 
horisontellt mellan den femtonde högsta våningen och den 
femte högsta våningen.

 Detaljplanebestämmelsen ”På AL-kvartersområdet och på 
tomterna 10620/2 ja 10621/2 får butikslokaler och andra 
kundservicelokaler och lokaler för offentlig verksamhet förläggas 
till de fem nedersta våningarna” har ändrats och lyder nu ”På 
AL-kvartersområdet och på tomterna 10620/2 ja 10621/2 får 
butikslokaler och andra kundservicelokaler och lokaler för 
offentlig verksamhet förläggas till de sex nedersta våningarna."

 Detaljplanebestämmelsen ”På gatuområdet ska de öppna 
delarna av Fiskehamnsgatan som inte skyddats mot väder 
täckas med ett glasdäck som anläggs mellan nivåerna +20,0 
och +30,0” har ändrats och lyder nu ”På gatuområdet ska de 
öppna delarna av Fiskehamnsgatan som inte skyddats mot 
väder täckas med ett glasdäck som anläggs mellan nivåerna 
+20,0 och +32,0”.

 En flygbild av området har fogats till detaljplanebeskrivningen.

 Detaljplanebeskrivningen har justerats för att stämma överens 
med ändringarna.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget till detaljplaneändring 
behöver därför inte läggas fram på nytt.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 kartta, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 selostus, päivätty 
15.11.2011, muutettu 17.4.2012, päivitetty Kslk:n 17.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 3.4.2012
4 1 Kalasataman keskuksen toteutussopimus
5 2 Kalasataman keskuksen kaupallinen selvitys
6 3 Korkea rakentaminen Helsingissä
7 4 Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja 

kulttuuriympäristöön
8 5 Kalasataman keskuksen varjostusselvitys
9 6 Kalasataman joukkoliikenneselvitys 2011
10 7 Kalasataman korkeiden rakennusten vaikutukset lintuihin, erityisesti 

Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoon
11 8 Kalasataman keskuksen palotekninen suunnitelma kaavoituksen 

tarpeisiin 
12 9 Kalasataman keskuksen tuulisuusselvitys
13 10 Kalasataman keskuksen sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja 

runkomeluselvitys
14 11 Kalasataman keskuksen asemakaavan meluselvitys
15 12 Kalasataman kaava-alueelle suunnitellun viherkannen ympäristön 

liikenteen ja pysäköintilaitoksen ilmanlaatuvaikutukset
16 13 Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 

huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys
17 14 Kalasataman keskuksen toteutuksen kestävä kehittäminen
18 15 Kalasataman keskus - Ekotehokkuuden arviointi
19 16 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma
20 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys
21 18 Kalasataman keskus, Pohjaveden tila, raportti 1
22 Vuorovaikutusraportti 15.11.2011, täydennetty 3.4.2012
23 Osa päätöshistoriaa, Kalasataman keskuksen asemakaavan 

muutosehdotuksesta annetut lausunnot

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14
Bilaga 15
Bilaga 16
Bilaga 17
Bilaga 18
Bilaga 19
Bilaga 20
Bilaga 21
Bilaga 22
Bilaga 23

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Eläintarhan johtokunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikuntalautakunta
Nuorisolautakunta
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 650

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nro 10593 ja 
10595–10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja satama-alueiden 
(muodostuvat uudet korttelit nro 10620–10623) asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
15.11.2011 päivätyn ja 17.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12070 
mukaisena.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.04.2012 § 140

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Ksv 2123_1, Hermannin rantatie 1, karttaruutu H4/S1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 15.11.2011 päivätyn ja 
17.4.2012 muutetun 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10571 
osan, kortteleiden 10593 ja 10595–10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- 
ja satama-alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12070 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti:

Kirjeen ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten torniosien 
julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, yhtenäisiä 
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lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta 
kirkkaammin."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Ennen tornien 
rakentamisen aloittamista on laadittava selvitys alapuolella 
käytössä olevien tilojen turvallisuudesta."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Korttelialueella ja niihin 
liittyvillä kansilla tulee ulkotilassa olevien portaiden, luiskien ja 
kulkuyhteyksien pintamateriaalina olla graniitti."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Kalasataman keskukselle 
tulee laatia kokonaisvalaistussuunnitelma."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: ”Orsi- ja pohjaveden 
pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa oleville rakennuksille 
ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnaikaisesta 
pohjavedenalennuksesta."

 kaavamääräys "Rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka 
perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan 
kokonaisääneneristävyydelle" on muutettu muotoon 
"Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva päiväaikainen 
melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus 
ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle."

 kaavamääräys "Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei 
tavoitteena pidettävä raideliikenteen aiheuttama runkoäänen 
enimmäistaso ylity." on täydennetty muotoon "Rakennukset 
tulee suunnitella siten, ettei tavoitteena pidettävä raideliikenteen 
aiheuttama runkoäänen enimmäistaso ylity. Suunnittelun 
tavoitearvona asuinhuoneistojen osalta pidetään runkoäänen 
enimmäistasoa LASmax 30 dB."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Lähialueen pohjavedessä 
todetut haitta-aineet on huomioitava aluetta rakennettaessa."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "AL-korttelialueella tontin 
10622/3 itä ja/tai eteläsivulle sekä tontin 10623/3 pohjoissivulle 
saa rakentaa vain yhteen suuntaan avautuvia asuntoja, mikäli 
teknisillä ratkaisuilla tai muilla toimenpiteillä turvataan riittävät 
asumisen edellytykset."

 kaavamääräys "Rakennuksiin on rakennettava koneellinen 
suodattimilla varustettu ilmanvaihto. Ilmanottokohdan sijaintiin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa. 
Asuinrakennusten tuloilma tulee ottaa vähintään tason noin +30 
yläpuolelta." on muutettu muotoon "Rakennuksiin on 
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rakennettava koneellinen suodattimilla varustettu ilmanvaihto. 
Ilmanottokohdan sijaintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jatkosuunnittelussa. AL-, KL-1- ja KT-korttelialueella tulee ottaa 
vähintään tason noin +30 yläpuolelta."

 kaavaselostusta on täydennetty tuulisuuden ja rakennusten 
aiheuttaman tuulen kanavointivaikutuksen 
jatkosuunnitteluperiaatteilla.

 kaavaselostuksen liitettä Kalasataman keskuksen vaikutukset 
kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriympäristöön (SELVITYS 
4) on täydennetty kuvilla tornitalojen vaikutuksesta 
kaupunkikuvaan pimeään aikaan.

 kaavaselostuksen liitettä Kalasataman keskuksen 
varjostusselvitys (SELVITYS 5) on täydennetty talvipäivän ja 
kesäpäivän seisauksen valaistusolosuhteita kuvaavilla 
kaavioilla.

Muut muutokset

 Kortteleiden 10620-10623 ja katualueiden kerrosaloja osoittavia 
lukuja on täsmennetty vastaamaan suunnitelmia 
kokonaiskerrosalan puitteissa.

 kaavamerkintä mai1 -maanalainen tila, johon saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavia ilmanvaihtokuiluja; on 
korvattu merkinnällä mai2 -maanalainen tila, johon saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen ja jäteaseman ilmanvaihtokuiluja.

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "AL-korttelialueella 
pelkästään yhteistiloja, teknisiä tiloja ja muita vastaavia 
rakennusoikeuteen kuulumattomia tiloja sekä kulkuyhteyksiä 
sisältävät kerrokset saa rakentaa suurimman sallitun 
kerrosluvun estämättä. Tällaisia suurimman sallitun kerrosluvun 
ylittäviä kerroksia saa olla enintään kaksi."

 kaavamääräyksiin on lisätty määräys: "Rakennusten julkisivujen 
tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja 
julkisivumateriaaleina tulee käyttää lasia, metallia, tiiltä, 
klinkkeriä tai luonnonkiveä."

 kaavakarttaan on lisätty merkintä te -alue, jolle saa sijoittaa 
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

 kaavakartassa olevat merkinnät iv -alue, jolle saa sijoittaa 
pysäköintilaitoksen poistoilmahormin, on siirretty korttelialueelta 
katualueelle.
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 kaavakartan merkintä u -viereiseen kortteliin kuuluva uloke. 
Ulokkeen saa rakentaa kolmannesta kerroksesta ylöspäin. 
Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa kantavia rakenteita 
tarvittaessa ulottaa maahan asti. Maahan asti ulottuvien 
rakenteiden tulee olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti 
erityisen hallittuja; on muutettu muotoon u -viereiseen kortteliin 
kuuluva uloke. Ulokkeen saa rakentaa toisesta kerroksesta 
ylöspäin. Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa kantavia 
rakenteita tarvittaessa ulottaa maahan asti. Maahan asti 
ulottuvien rakenteiden tulee olla arkkitehtonisesti ja 
kaupunkikuvallisesti erityisen hallittuja.

 kaavakartassa piha-alueen rajauksia on tarkistettu korttelissa 
10622.

 kaavamääräys "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista kahdella julkisivun 
pinnalla ja julkisivu tulee kääntää 4 - 8 astetta horisontaalisesti 
kymmenenneksi ja viidenneksi ylimmän kerroksen välillä" on 
muutettu muotoon "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista kahdella julkisivun 
pinnalla ja julkisivu tulee kääntää 4 - 15 astetta horisontaalisesti 
viidenneksitoista ja viidenneksi ylimmän kerroksen välillä."

 kaavamääräys "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 viiteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa myymälä- ja 
muita asiakaspalvelutiloja sekä julkisten toimintojen tiloja" on 
muutettu muotoon "AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 
10621/2 kuuteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa myymälä- ja 
muita asiakaspalvelutiloja sekä julkisten toimintojen tiloja."

 kaavamääräys "Katualueella Kalasatamankadun avoimet säältä 
suojaamattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka sijoitetaan 
tasojen +20,0 ja +30,0 välille" on muutettu muotoon 
"Katualueella Kalasatamankadun avoimet säältä 
suojaamattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka sijoitetaan 
tasojen +20,0 ja +32,0 välille."

 kaavaselostukseen on liitetty ilmakuva alueesta.

 kaavaselostus on tarkistettu vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen mielipiteensä esittäneelle.
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Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

03.04.2012 Pöydälle

27.03.2012 Poistettiin

22.11.2011 Ehdotuksen mukaan

15.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Anne Karlsson, yleiskaavasuunnittelija, kaupalliset selvitykset, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Pekka Saarinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Opetustoimen johtaja 7.3.2012

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetusviraston lausuntoa 10.2.2012 
mennessä Kalasataman keskuksen asemakaavan 
muutosehdotuksesta numero 12070.

Alue sijaitsee kantakaupungin itäosassa. Aluetta rajaavat Hermannin 
rantatie, Työpajankatu, Capellan puistotie, Arielinkatu ja Leonkatu.

Alueelle on suunnitteilla Kalasataman keskus, joka koostuu 
kaupallisesta keskuksesta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta 
tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. 
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Torneissa on 20–33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000 uutta asukasta. 
Itäväylä ja metrorata katetaan kannella, jolle suunnitellaan asukkaiden 
piha-alueet ja julkinen puisto. Keskuksen yhteyteen on suunniteltu 
myös kaupungin uusi sosiaali- ja terveysasema.

Keskuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuonna 2021. 
Alueen rakennusoikeus kasvaa n. kaksinkertaiseksi aiemmasta ollen 
tämän jälkeen yhteensä 204 800 m2.

Opetusvirasto totesi v. 2006 antamassaan lausunnossa 
Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavasta, että 
Kulosaarensillan molemmilla puolilla on peruskouluille laajat, keskeiset 
aluevaraukset, 700 oppilaalle kumpikin. Kouluvaraukset sijoittuivat 
puistojen äärelle mahdollistaen liikunnan opetuksen. Lisäksi 
suunnitelmassa oli varaukset kahdelle alkuopetuskoulu-
päiväkotiyhdistelmälle.  Tuolloin Kulosaaren sillan kupeeseen 
kaavailtiin 11-16 -kerroksisia toimistorakennuksia. Suuren kiilamaisen 
keskuspuiston viereen oli sijoittumassa koulu ja 16-kerroksinen hotelli. 
YL-tontin rakennusoikeus mahdollistaa sekä koulu- että 
päiväkotipalveluiden rakentamisen samalle tontille. Koulupalveluiden 
arveltiin kuitenkin aluksi tukeutuvan ympäröivien alueiden palveluihin.

Opetusvirasto antaa asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan 
lausunnon:

Vaikkakin alueen suunnitelmat ovat muuttuneet ja tarkentuneet, 
opetusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.  Suunnittelun edetessä opetusvirasto pitää 
kuitenkin tärkeänä huomion kiinnittämistä alueellisen solmukohdan 
esteettömyyteen ja erityisesti koululaisten turvallisuuteen.

Kalasataman korttelitalo, ensimmäinen peruskoulu tulee sijoittumaan 
hyvin lähelle keskusta Kalasatamanpuiston ja Arielinkadun varteen. 
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuosina 2014 - 2015 rakennetaan 
tilat päiväkodille ja alkuopetusluokille. Peruskoulu palvelee ensisijassa 
Kalasataman keskuksen lähellä asuvia oppilaita. Pohjoissuunnasta ja 
muualta kaupungista tulevat oppilaat joutuvat päivittäin kulkemaan 
keskuksen läpi saapuessaan kävellen, pyörällä tai julkisilla 
liikennevälineillä. Kalasataman korttelitalon tontti on varsin ahdas. 
Myöhemmin rakennettava jalankulkusilta Mustikkamaalle helpottaa 
Mustikkamaan liikuntapaikkojen käyttöä koululiikuntaan, mutta 
Keskukseen liittyvä Kalasatamanpuisto on tärkeä peruskoulun 
lähiliikuntapaikka ja välituntipihan laajennus pienemmille koululaisille. 
Puiston ja koulun välille rakennetaan ylikulkusilta koulun 2. osan 
rakentamisen yhteydessä.

Lisätiedot
Nuikkinen Kaisa, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
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kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.02.2012 § 93

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että korkean 
rakentamisen yhteydessä varmistetaan kaupunkikuvan laadukkuus, 
rakennusten korkeatasoinen arkkitehtuuri ja yhdyskuntarakenteen 
toimivuus monipuolisilla vaikutusten arvioinneilla sekä 
asemakaavamääräyksillä. Erityisen tärkeää on huolehtia 
jalankulkuympäristöjen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta mm. 
valoisuuden, esteettömyyden ja tuuliolosuhteiden kannalta.

Asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa rakennusvirastolle 
esirakentamiskustannuksia noin 20 miljoonaa euroa ja 
rakentamiskustannuksia katujen, aukioiden ja siltojen osalta noin 30 
miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

21.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Lisätään päätösehdotuksen kappaleiden 1 ja 2 
väliin uudeksi kappaleeksi seuraava: 

"Yleisten töiden lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että korkean 
rakentamisen yhteydessä varmistetaan kaupunkikuvan laadukkuus, 
rakennusten korkeatasoinen arkkitehtuuri ja yhdyskuntarakenteen 
toimivuus monipuolisilla vaikutusten arvioinneilla sekä 
asemakaavamääräyksillä. Erityisen tärkeää on huolehtia 
jalankulkuympäristöjen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta mm. 
valoisuuden, esteettömyyden ja tuuliolosuhteiden kannalta."

07.02.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802
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jukka.kauto(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.02.2012 § 29

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nrot 
10593 ja 10595 - 10598 sekä puisto-, katu- ja satama-alueen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12070 seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2009 julkisen hankintakilpailun 
Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kilpailun 
tulos poikkeaa alueen voimassa olevasta asemakaavasta
rakennusoikeuden ja kerrosluvun osalta siinä määrin, että sen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta.

Alueelle on suunnitteilla Kalasataman keskus, joka koostuu 
kaupallisesta keskuksesta ja sen päälle rakennettavista kahdeksasta 
tornista, joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli.
Torneissa on 20–33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000 uutta asukasta.

Alueelle ei ole valitettavasti tulossa julkisia liikuntapalveluita. 
Liikuntavirasto ei ole ollut osallisena koko hankkeessa missään 
suunnittelun vaiheessa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Nuorisolautakunta 26.01.2012 § 7

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa Kalasataman asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Kalasataman julkisten palvelujen kartasta (13.6.2011) käy ilmi, että
alueelle on toistaiseksi suunnitteilla runsaasti pienten lasten palveluja:
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6 päiväkotia (joista yksi sijaitsee ns. korttelitalossa), peruskoululuokille
1-2 (niin ikään korttelitaloon) sekä leikkipuisto.

Alueelle on tulossa myös ammatillinen perhekoti, kehitysvammaisten
ryhmäkoti ja päivätoiminnan keskus, vaikeavammaisten
palveluasuntoja ja päivätoimintaa sekä terveys- ja sosiaaliasema.

Suunnitelmissa on myös suuren ostoskeskuksen rakentaminen
tornitalojen yhteyteen. Sekä ostoskeskus että tornitalot tulevat
houkuttelemaan paljon nuoria.

Kalasataman alueen nuoret voivat käyttää nykyisiä 
nuorisoasiainkeskuksen palveluja Sörnäisten rantatiellä sijaitsevassa
Nuorten toimintakeskus Hapessa, Aleksis Kiven kadulla sijaitsevassa
Harjun nuorisotalossa, Vallilassa sijaitsevassa Poikien talossa ja
Arabian nuorisotalossa. Jotta näiden palvelujen hyödyntäminen olisi 
alueen nuorille mahdollista, tulee liikenneyhteyksiin kiinnittää erityistä 
huomiota.

Asukkailla on oltava suora raitiovaunu- tai bussiyhteys Arabianrantaan
ja erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuuteen Sörnäisten
rantatiellä Suvilahden kulttuurialueen ja toimintakeskus Hapen välissä.
Samoissa tiloissa Nuorten toimintakeskus Hapen kanssa sijaitsee
myös Helsingin suomenkielisen työväenopiston taidekeskus, jonka
palvelut varmasti kiinnostavat myös Kalasataman asukkaita. 
Nuorisoasiainkeskuksen nykyiset toimipaikat Kalasataman keskuksesta 
sijaitsevat seuraavasti: Toimintakeskus Happi  0,3 km, Harjun 
nuorisotalo  0,7 km, Tyttöjen Talo 1,3 km  Arabianrannan nuorisotalo 
2,0 km ja Herttoniemenrannan nuorisotalo  3,0 km.

Lasten ja varhaisnuorten iltapäivä- tai vapaa-ajan toimintaa varten ei
ole osoitettu erityisiä tiloja. Toimintaa lienee mahdollista järjestää
leikkipuistossa ja kehitysvammaisten päivätoiminnan keskuksessa, 
jos ne ovat käytettävissä tähän tarkoitukseen iltaisin. Asia on syytä
selvittää. 

Julkisten palvelujen suunnitelman pohjalta vaikuttaa siltä, että
Kalasataman alueelle on tulossa varsin vähän avointa tilaa, joka olisi
asukkaiden muokattavissa ja mahdollistaisi asukkaiden omista toiveista
syntyvän yhteisöllisen toiminnan. Tällaiset kaikkien alueen asukkaiden
yhteiset tilat kuitenkin kuuluvat nykyaikaiseen kaupunkiin. Ne lisäävät
asukkaiden viihtyvyyttä ja vahvistavat kaupunginosan persoonallisuutta
ja omaleimaisuutta.

Asukastilat voisivat toimia myös nuorten ja erityisesti lasten ja
varhaisnuorten vapaa-ajan kokoontumistiloina ja harrastus- sekä
järjestötoiminnan keskuksina kaiken ikäisille. Myös alueella asuvat
kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset, joiden liikkuminen voi olla
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hankalasti järjestettävissä, hyötyisivät siitä, että alue tarjoaisi harrastus 
ja kokoontumismahdollisuuksia kodin lähellä.

Käsittely

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että kappale numero 6 loppuun 
lisätään seuraava teksti:

Nuorisoasiainkeskuksen nykyiset toimipaikat Kalasataman keskuksesta 
sijaitsevat seuraavasti: Toimintakeskus Happi  0,3 km, Harjun 
nuorisotalo  0,7 km, Tyttöjen Talo 1,3 km  Arabianrannan nuorisotalo 
2,0 km ja Herttoniemenrannan nuorisotalo  3,0 km.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kari Naalisvaara

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
Kari Naalisvaara, osastopäällikkö, puhelin: 310 89032

kari.naalisvaara(a)hel.fi

Eläintarhan johtokunta 25.01.2012 § 3

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon: 

Yleistä 

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma vuosille 2012-2022 on 
valmistunut ja hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 26.5.2011. 
Kalasataman alueen kehittäminen on otettu Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa huomioon mm. Kruunusiltojen aluevarauksena, 
kävijämäärien odotettuna kasvuna sekä Korkeasaaren ympärivuotisen 
toimintastrategian täsmentämisenä. Korkeasaari on jo yli 500.000 
vuotuisine kävijämäärineen kansallisesti yksi tärkeimmistä 
yleisökohteista ja pääkaupunkiseudun kolmen tärkeimmän kohteen 
joukossa. Eläintarhan yleissuunnitelmassa on arvioitu että parantuvat 
ympärivuotiset liikenneyhteydet nostavat kävijämäärät kuluvalla 
vuosikymmenellä 800.000 kävijän tasolle.

Yleissuunnitelma 2012-2022:n mukaisesti Korkeasaaren yhteyteen 
tullaan toteuttamaan useiden organisaatioiden yhteistoimin Itämeren 
luontoon ja kulttuurihistoriaan keskittyvä näyttelykokonaisuus sekä 
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luonto- ja ympäristöaiheinen tiede- ja näyttelykeskus. Nämä uudet 
yksiköt edelleen korostavat Korkeasaaren tarpeiden tarkkaa ja 
yksityiskohtaista huomioon ottamista koko Kalasataman alueen 
jatkokaavoituksessa. Nykyiset ja odotetut eläintarhan kävijämäärät ovat 
samaa tasoa kuin Helsingin Töölönlahden alueelle sijoittuvien 
kulttuurilaitosten yhteinen vuotuinen käyttäjäkunta.

Liikenneyhteydet ja sillat 

Koko Kalasataman alueen sekä erikseen Kalasataman keskuksen 
kaavoituksessa Korkeasaaren ja kyseisten alueiden vuorovaikutteinen 
kehittäminen on tärkeää. Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Hylkysaaren 
muodostama kokonaisuus elävöittää Kalasataman asuntopainotteista 
(Nihti, Sompasaari, Sörnäistenniemi) kaupunginosarakennetta ja lisää 
alueen kiinnostavuutta sekä asuin- että vierailukohteena. 

Koko Kalasataman kaavoitustyössä Korkeasaaren kannalta keskeistä 
ovat kulkuyhteydet toisaalta Kruunusiltojen kautta keskustaan, toisaalta 
yhteys Kalasataman metroasemalta Korkeasaareen Isoisänsillan ja 
Mustikkamaan kautta. Molemmat yhteydet on Korkeasaaren 
yleissuunnitelmassa arvioitu toiminnallisesti tärkeiksi toteuttaa.

Kalasataman joukkoliikenneselvitys (2011) osana kaavaehdotusta on 
käsitellyt onnistuneesti ja Korkeasaaren tarpeet riittävästi huomioon 
ottaen joukkoliikenneyhteydet Kruunusiltojen ja raitiotie/bussiliikenteen 
osalta. Liikenneväylät ja niiden linjaukset tukevat toivotulla tavalla 
Korkeasaaren liikennöintitarpeita Helsingin ydinkeskustan suuntaan.

Kalasataman keskus, metroasema ja Isoisänsilta

Toisin kuin Kruunusiltojen mahdollistamat liikenneratkaisut, 
Korkeasaaren ja Kalasataman metroaseman välinen liikennöinti on 
riittämättömästi esillä asemakaavaehdotuksessa. Kalasataman 
metroasema muodostaa Isoisänsillan valmistumisen jälkeen 
luonnollisen ympärivuotisen ja nopeasti toteutuvan liittymän 
Korkeasaaren ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen välille. 
Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) ja Korkeasaaren välisessä 
yhteydenpidossa vuoden 2011 aikana on tuotu esille tarve 
asiakaspaikoitusvaraukseen Kalasataman metroaseman ja tulevan 
kauppakeskuksen yhteyteen toteutettavien pysäköintitilojen puitteissa. 
Tämä ratkaisu poistaa Kulosaaren läpi Mustikkamaalle tulevan 
Korkeasaaren asiakasliikenteen. Vastaavasti Korkeasaaren 
pysäköintitarpeet Mustikkamaan urheilukentillä kesäaikaan poistuu 
vapauttaen merkittävästi liikuntatilaa Mustikkamaan käyttäjille.

Korkeasaari on tuonut KSV:n ja Kalasataman rakentamisesta 
vastaavan SRV:n kanssa käydyissä neuvotteluissa esille 
mahdollisuuden varata metroaseman tai kauppakeskuksen yhteyteen 
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eläintarhan yleisövirtoja palveleva tila, jossa voidaan toteuttaa 
pienimuotoista näyttelytoimintaa ja Korkeasaareen liittyvää myyntiä. 
Tilan tarkoituksena on edelleen linkittää ja ohjata yleisövirtoja 
metroasemalta Isoisänsillan kautta eläintarhaan ja tuleviin uusiin 
saarilla toteutettaviin kohteisiin.

Korkeasaaren pysäköintitilojen siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan

Nykyisillä asiakasmäärillä Mustikkamaan pysäköintipaikkatarve on 
huippupäivinä noin 550 ajoneuvoa. Korkeasaari esittää riittävien tilojen 
toteutusta Kalasataman keskuksen pysäköintijärjestelyjen yhteydessä, 
jolloin omalla autolla eläintarhaan tulevat voivat pysäköidä 
Kalasatamassa ja siirtyä metroaseman kautta Isoisänsillalle 
liikennöivään liikennevälineeseen. Pysäköinnin siirtäminen 
Mustikkamaalle tulee ajankohtaiseksi heti Isoisänsillan valmistuttua 
(arvio syksy 2013). Metroaseman/kauppakeskuksen yhteyteen 
toteutettavat pysäköintitilat (pysäköintitalo) valmistunevat vasta vuoden 
2013 jälkeen joten Kalasataman keskuksen rakentumisen aikana tulee 
toteuttaa Korkeasaarta palveleva väliaikainen pysäköintiratkaisu 
metroaseman tuntumaan.

Isoisänsillan toteutuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon 
Korkeasaaren esittämää tarvetta toteuttaa silta siten, että 
tulevaisuudessa sillan yli voidaan liikennöidä esimerkiksi 
kevytraitiovaunulla, kaupunkijunalla, podcarilla tai pikkubussilla 
suoraan Korkeasaareen asti ja mahdollisesti saaren sisälle. Nykyisessä 
siltasuunnitelmassa mahdollinen kevyt joukkoliikenneväline joutuu 
etenemään ihmisvirrassa (ei omaa kaistoitusta), mikä edellyttää sillalle 
valo-ohjausta.

Kalasataman jatkokaavoitus

Korkeasaaren eläintarha haluaa kiinnittää jo tässä vaiheessa huomiota 
Kalasataman alueen eteläkärjen (Nihti) tulevaan kaavoitukseen. Nihdin 
kautta alueelle saapuva Kruunusiltojen osuus (Kruununhaka-
Tervasaari-Nihti) ja Korkeasaaren ja Kalasataman väliin sijoittuva silta 
tarjoavat paitsi kaavaillun raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja 
Korkeasaaren välille, myös mahdollisuuden toteuttaa alueelle 
asuntorakentamista täydentävää toimintaa. Korkeasaaren kaavailtu 
tiedekeskus, kokous- ja näyttelytila on Yleissuunnitelmassa kaavailtu 
rakennettavaksi Korkeasaaren puolelle. Korkeasaari pitää tärkeänä 
että Kalasataman jatkokaavoituksessa säilytetään myös mahdollisuus 
sijoittaa Korkeasaaren sisääntuloalueelle suunniteltuja toimintoja 
Kalasataman puolelle. Tämä palvelisi koko Kalasataman 
elävöittämistarvetta ja avaisi mahdollisuuden sijoittaa Nihtiin myös 
muita yleisökohteita kuten kulttuuri- ja taidelaitoksia. Tällöin 
Kruunusiltojen innovatiivisella suunnittelulla saavutettaisiin uusi 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 420 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

mereinen fasadi ja tapahtumaympäristo Helsinkiin joka ulottuisi 
Kauppatorilta Korkeasaareen.

Lisäksi eläintarhan johtokunta huomauttaa, että korkeiden rakennusten 
materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen törmäysvaara vähenee. 

Käsittely

25.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Jukka Salo: Lausunnon alaotsikon " Korkeasaaren pysäköintitilojen 
siirtyminen Mustikkamaalta Kalasatamaan" toisen virkkeen kolmas 
sana "vastaavien" muutetaan kuulumaan "riittävien". 

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon viimeiseksi 
kappaleeksi lisätään: 

Lisäksi eläintarhan johtokunta huomauttaa, että korkeiden rakennusten 
materiaalivalinnat tulee tehdä niin, että lintujen törmäysvaara vähenee. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 09 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

Terveyslautakunta 24.01.2012 § 21

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa Kalasataman asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon:

Terveyslautakunnan mielestä asemakaavan muutosehdotus luo hyvät 
edellytykset kaupungin palveluverkon toteuttamiselle. 

Kalasataman keskusta on suunniteltu kiinteässä yhteistyössä 
terveyskeskuksen kanssa. Sosiaali- ja terveysasema sisältyy 
kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n väliseen Kalasataman keskuksen 
toteutussopimukseen ja sijoittuu kortteliin 10622. Terveyslautakunnan 
(265 §, 29.9.2009) hyväksymä tarveselvitys on ollut hankintakilpailun 
liitteenä kaupungin käynnistäessä syksyllä 2009 julkisen 
hankintakilpailun Kalasataman keskuksen suunnittelusta ja 
rakentamisesta. 
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Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että suunnittelun edetessä 
kiinnitetään erityisesti huomiota alueen ja rakennusten esteettömyyteen 
sekä sosiaali- ja terveysaseman palvelujen saavutettavuuteen ja tilojen 
käyttökelpoisuuteen. Kaavan laadinnan yhteydessä on tehty mm. 
Kalasataman keskuksen sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja 
runkomeluselvitys ja annettu määräys runkomelun huomioon 
ottamisesta jatkosuunnittelussa. 

Terveyslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.01.2012 § 5

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Kalasataman keskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta:

Kalasataman keskuksen asemakaavan muutosehdotus perustuu 
Helsingin kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n hankintakilpailun voittaneen 
ehdotuksen perusteella laadittuihin sopimuksiin. Kilpailun 
voittajaehdotus poikkesi tehokkuudeltaan ja rakennusten korkeuden 
osalta huomattavasti voimassa olevasta asemakaavasta (hyväks. 
2009), jossa korkeimmat rakennukset ovat 16-kerroksia. Nyt esillä 
olevassa kaavaehdotuksessa korkeimmat rakennukset ovat 33-
kerroksisia ja matalimmatkin yli 20-kerroksisia. Voimassa olevaan 
asemakaavaan verrattuna kerrosmäärä on ylittynyt yli 100 % ja näin 
ollen uuden Kalasataman keskuksen vaikutukset kaupunkikuvaan ja 
kulttuurimaisemaan ovat moninkertaistuneet.

Sörnäisten ranta, nykyinen Kalasatama liittyy oleellisesti 
Vanhankaupungin lahdelle ulottuvaan Helsingin merelliseen 
maisemaan. Kalasataman rakentamisen myötä pääkaupungin 
historiallinen siluetti, jota leimaavat kirkontornit, Erottajan 
pelastusaseman torni, hotelli Tornin rakennus ja voimalaitosten piiput, 
muuttuu lopullisesti. Kaupunki menettää identiteettiään ja 
ominaisluonteensa. 
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Kaupunki muuttuu alati ja se saa uusia kerrostumia. Kaupunginmuseon 
johtokunnan näkemyksen mukaan muutoksen tulisi kuitenkin olla 
hallittua ja sellaista, että kaupunki säilyttää historiallisesti vahvat, 
ainutlaatuiset ominaispiirteensä kuten ääriviivansa, jotka tekevät siitä 
juuri Helsingin. Kalasataman keskuksen toteutuessa ei näin tapahdu. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että korkean rakentamisen 
sijoittuminen Helsinkiin niin kantakaupunkiin kuin esikaupunkeihin tulisi 
ratkaista yleiskaavalla ja myös kaupunkilaisten osallistamisella. 
Yleiskaavassa korkean rakentamisen vaikutukset Helsingin 
kaupunkirakenteeseen ja historialliseen kaupunkikuvaan sekä siluettiin 
tarkasteltaisiin kokonaisuutena ja sen erilaiset vaikutukset otettaisiin 
huomioon ratkaisuja tehtäessä. 

Kaupunginmuseo on tuonut esiin asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa (17.6.2011) ja luonnosvaiheessa 
(5.10.2011) asemakaavan muutoksen merkittävät vaikutukset 
kulttuuriympäristöön. Museo on myös pitänyt tärkeänä, että Helsingin 
korkeaa rakentamista tulisi tarkastella kokonaisuutena. Se on 
edellyttänyt, että Kalasataman keskuksen rakentamisen vaikutusta 
tarkastellaan valtakunnallisesti merkittävään Suvilahden alueeseen. 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa onkin laadittu selvitys ”Kalasataman 
keskuksen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön”, johon 
sisältyvät sekä Kalasataman keskustan tarkastelu valokuvasovituksin 
useasta suunnasta että vaikutukset Suvilahden alueeseen. 

Johtokunta tuo esiin, että Kalasataman keskuksen toteutuessa korkea 
rakentaminen 33-kerroksisine tornitaloineen tulee olemaan 
valtakunnallisesti merkittävien kaupunginosien ja alueiden 
taustamaisemana ja muuttamaan siten Helsingin näkymiä ja merellistä 
maisemaa lopullisesti, mutta myös lähimaisemaa mm. Kallion kirkon 
torni jää uutta keskusta matalammaksi. Kalasataman keskuksen 
vieressä sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä Suvilahti ei saa jäädä 
alisteiseen asemaan korkeiden rakennusten juurella, kuten on 
tapahtumassa, jos kaava toteutuu.

”Korkea rakentaminen Helsingissä” -selvitys on liitetty Kalasataman 
keskuksen asemakaavan muutoksen asiakirjoihin. Selvitys valmistui 
Kalasataman kannalta aivan liian myöhään, vasta asemakaavan 
muutoksen ehdotusvaiheessa, kun se olisi pitänyt olla käytettävissä jo 
kilpailuun ryhdyttäessä.

Tähän selvitykseen sisältyvät suositukset ja vyöhykekartta korkeasta 
rakentamisesta. Ne on laadittu jo käynnissä olevien hankkeiden 
pohjalta Kalasatamassa, Merikorttelissa ja Telakkarannassa sekä 
Jätkäsaaressa. Kalasatama on rajattu alueeksi B ja muut 
vyöhykkeekseen Ba, jolla korkea rakentaminen sallitaan. Muu osa 
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kantakaupunkia on vyöhykettä A, johon ei sijoiteta korkeaa 
rakentamista.  Ba vyöhyke on kuitenkin osa kantakaupunkia ja vyöhyke 
B Kalasatama osa Helsingin merellistä maisemaa. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on yksin hyväksynyt suositukset ja siten 
linjannut kaupungin korkean rakentamisen paikat meneillään olevien 
hankkeiden pohjalta. Kaupunginmuseo on ollut erittäin kriittinen näiden 
alueiden suunnitellusta korkeasta rakentamisesta. 

Mittakaavallisesti yhtenäinen Helsingin keskusta on arvo, jolla kaupunki 
myönteisellä tavalla erottuu useista Euroopan jo tornirakentamisen 
toteuttaneista suurkaupungeista. Kaupunginmuseon johtokunnan 
näkemyksen mukaan Helsingin merellisen kansallismaiseman ja 
kantakaupungin rakentamisen mittakaava ovat arvoja, joista Helsinki 
tunnetaan ja joita arvostetaan. Kalasataman keskuksen hanke on 
ristiriidassa näiden arvojen vaalimisen kanssa.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.01.2012 § 16

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa seuraavanlaisen lausunnon:

Sammutusjärjestelmien vesilähde tulee suunnitella A-luokkaan myös 
katetun itäväylän osalta.

Jäteaseman liikenne tulee järjestää siten, että sinne päästään ajamaan 
kulkematta autosuojan palo-osaston kautta.

Vaiheittain rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jo 
käyttöön otettujen tilojen käyttäjien turvallisuuteen. Mikäli tornien ja 
niiden alapuolisten tilojen rakentaminen vaiheistetaan eriaikaiseksi,  on 
rakennuttajan laadittava selvitys ennen vaiheistuspäätöstä miten 
alapuolella olevien käytössä olevien tilojen käyttäjien turvallisuus 
taataan torneja rakennettaessa.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §   

Esittelijä
pelastuskomentaja
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Kari Lehtokangas

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 17.01.2012 § 13

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa Kalasataman asemakaavan 
muutosehdotuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalilautakunnan mielestä asemakaavan muutosehdotus luo 
erinomaiset edellytykset kaupungin palveluverkon toteuttamiselle. 

Suunnittelu on tapahtunut kiinteässä yhteistyössä sosiaaliviraston 
kanssa. Sosiaali- ja terveysasema sisältyy kaupungin ja SRV Yhtiöt 
Oyj:n väliseen Kalasataman keskuksen toteutussopimukseen ja sijoit-
tuu kortteliin 10622. Sosiaalilautakunnan (29.9.2009) hyväksymä 
tarveselvitys on ollut hankintakilpailun liitteenä kaupungin 
käynnistäessä syksyllä 2009 julkisen hankintakilpailun Kalasataman 
keskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kaavaehdotus vastaa 
myös lautakunnan lausuntoa Kalasataman osayleiskaavaehdotuksesta 
(27.3.2007) siten, että koko aluetta ja muita alueita palvelevat julkiset 
palvelut sijoittuvat luontevimmin keskustakortteleihin. 

Asemakaavatyön yhteydessä on tehty useita selvityksiä, joista sosiaali- 
ja terveystoimen palveluverkkoon liittyy Kalasataman keskuksen 
sosiaali- ja terveysaseman tärinä- ja runkomeluselvitys. Tässä 
selvityksessä on alustavasti arvioitu metroliikenteen aiheuttamaa 
tärinää ja runkomelua. Kaavassa on annettu määräys runkomelun 
huomioon ottamisesta jatkosuunnittelussa. 

Suunnittelun edetessä sosiaalilautakunta pitää tärkeänä huomion 
kiinnittämistä alueen esteettömyyteen ja erityisesti sosiaali- ja 
terveysaseman palvelujen saavutettavuuteen esteettömästi. 

Sosiaalilautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 12.01.2012 § 10

HEL 2011-003351 T 10 03 03

Kiinteistökartta H4 S1, Hermannin rantatie 

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. 
kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nrot 
10593 ja 10595 - 10598 sekä puisto-, katu- ja satama-alueen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12070 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutos mahdollista Kalasataman 
keskuksen toteuttamisen siten kuin kiinteistöviraston ja SRV Yhtiöt 
Oyj:n välillä 16.8.2011 allekirjoitetussa Kalasataman keskuksen 
toteuttamissopimuksessa on sovittu. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
11.5.2011, 98 § sopimuksen tekemisen SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa 
tämän tekemän tarjouksen mukaisesti.

Kalastaman keskus on koko Euroopan mittakaavassa erittäin suuri, 
arviolta hieman alle miljardin euron suuruinen hanke. Keskuksen 
kokonaisrakennusoikeus on 204 800 k-m². Rakentaminen kestää noin 
kymmenen vuotta ja keskuksen arvioidaan olevan valmis vuonna 2021.

Kaupunki omistaa kokonaan kaavamuutoksen kohteena olevan alueen 
ja on sitoutunut myymään Kalasataman keskuksen korttelit hankkeen 
toteuttajalle edellä sanotun sopimuksen mukaisesti. Kaupunki saa 
keskuksen toteuttamiseen myytävistä tonteista ja pysyvistä 
käyttöoikeuksista noin 115 miljoonaa euroa. Kaupunki investoi 
puolestaan noin 50 miljoonaa euroa keskuksen julkisiin osiin kuten 
siltoihin, ympäröiviin katuihin, sähkönsyöttöasemaan ja 300 
liityntäpysäköintipaikkaan. Lisäksi kaupunki vuokraa tilat keskuksesta 
sosiaali- ja terveysasemaa varten 20 vuodeksi.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2012 § 4
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HEL 2011-003351 T 10 03 03

Päätös

Kalasataman keskuksen asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita raideliikenteeseen tukeutuvasta tehokkaasta 
maankäytöstä. Kaavoituksen yhteydessä tehdyssä ekotehokkuuden 
arvioinnissa suunnitelman parhaina puolina nousevat esiin 
joukkoliikenne, kävely ja pyöräily, palveluiden sijainti ja jätehuolto. 
Myös lähivirkistysalueiden saavutettavuutta pidetään hyvänä. 
Heikoimpina osa-alueina näkyvät energiankulutus ja uusiutuva 
sähköntuotanto sekä korkean rakentamisen edellyttämät 
rakennusmateriaalivalinnat. 

Suunnitteluhaasteita tuovat sijoittuminen vilkkaaseen 
liikenneympäristöön, jossa ajoneuvoliikenteen pakokaasu- ja 
melupäästökuormitus on huomattavan suuri. Myös Hanasaaren B-
voimalaitoksen ja huippulämpökeskuksen läheisyys ja päästöjen 
vaikutukset korkeaan rakentamiseen vaativat erityishuomiota. Korkeat 
tornitalot ovat korkeudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin 
huippulämpökeskuksen piippu. Energiankulutushuippujen aikaan 
toimiva lämpövoimalaitos on jäämässä alueelle, vaikka B-voimalaitos 
poistuisikin.

Ilmanlaatu- ja meluhaitat

Kalasatamaan suunnitellut tornitalot sijoittuvat Itäväylän päälle 
rakennettavalle viherkannelle. Kaksi läntisintä tornia on hotelli- ja 
toimistokäytössä. Muihin kuuteen torniin voidaan sijoittaa myös 
asumista. Liikenteen pakokaasupäästöjen leviämistä on selvitetty 
mallintamalla viherkansi tunneliksi. Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät 
tunnelin suuaukkojen läheisyydessä viherkannella ja rakennusten 
liikenteen puoleisilla julkisivupinnoilla. Arvioidut pitoisuudet vastaavat 
tilannetta Helsingin vilkkaimmissa liikenneympäristöissä.  
Kaavamääräyksin tulisi varmistaa, että kansirakennelma vastaa 
mallinnuksessa käytettyä tilannetta, muutoin alueen ilmanlaatu 
heikkenee edelleen arvioidusta.

Rakennusten julkisivupinnoilla on tutkittu tuloilma-aukoille soveltuvaa 
korkeutta, joka huomioi liikennepäästöt. Tämän perusteella kaavaan on 
merkitty määräys, jonka mukaan asuinrakennusten tuloilma tulee ottaa 
tason +30 yläpuolelta. Määräystä tulisi tarvittaessa tarkistaa niin, että 
se ottaa huomioon myös voimaloiden päästöjen vertikaalisen 
leviämisen epäedullisissa säätilanteissa. Käytännössä tämä voisi 
tarkoittaa vähimmäiskorkeuden lisäksi enimmäiskorkeuden 
määrittelemistä tuloilmanotolle.
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Kalasatama on merkittävä joukkoliikenteen solmukohta ja vaihtopaikka. 
Kaavaselostuksessa tulisi kuvata ilmanlaatutilanne pysäkeillä ja kevyen 
liikenteen väylillä keskuksen ympäristössä.  Alueilla, joissa ihmiset  
oleskelevat tai liikkuvat, ei saada ylittää ilmanlaadun raja-arvoja.

Pääosalla viherkannesta meluohjearvotaso ylittyy, vaikkakin 
asuinkortteleille on osoitettavissa suojaisempia oleskelualueita sekä 
kannella että kattoterasseilla. Tornirakennusten julkisivupinnoilla 
meluohjearvot ylittyvät joka puolella, minkä vuoksi asuntoja ei ole 
mahdollista avata myös ns. hiljaisille sivuille.

Pysäköinti

Alue sijaitsee poikkeuksellisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
ääressä. Tämän vuoksi tulisi vielä tutkia pysäköintinormin muuttamista 
siten, että se olisi asunnoille 1 ap/150 krs-m2. Mm. kaupungin 
täydennysrakentamista edistettäessä selvitetään mahdollisuudet 
lieventää tonttikohtaisen lisärakentamisen autopaikkavaatimuksia 
etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. 

Uusiutuvan energian käyttö 

EU:n pyrkimyksenä on siirtyminen vuoden 2019 jälkeen 
passiivienergiarakentamiseen. Tällöin uudistaloilla ei olisi lämmitys- tai 
jäähdytystarvetta eli vuositasolla ostoenergian tarvetta ei syntyisi. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi kiinteistökohtaista uusiutuvaa 
energiantuotantoa, mihin myös kaavoituksessa tulee varautua. Kaavan 
ekotehokkuuden arvioinnissa lähtökohdaksi oli otettu  10 %:n 
uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto. Kaavamääräysten 
mukaan aurinkopaneelien tai vastaavien energiankeräimien  
integroiminen rakennuksiin on sallittua. Tämä luo edellytyksiä  
uusiutuvan energian käytön lisäämiseen lähtökohtaoletusta enemmän.

Käsittely

10.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappale 4:

3. virke: muutetaan "tulisi tarvittaessa" kuulumaan "tulee".

4. virke: poistetaan sana "voisi". 

Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen: 
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Kalasataman alueen melu- ja päästöarvioiden perusteella 
kaavaesityksen asuinrakennusten korkeutta tulee madaltaa usealla 
kerroksella. Myös Hanasaaren voimalan tai ainakin 
energiakulutushuippujen aikaan toimiva lämpövoimalaitoksen jääminen 
alueelle merkitsee sitä, että se ei sovellu korkeille asuinrakennuksille. 

Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 198
Detaljplan för en del av kvarteret nr 10619 och vattenområde och 
detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 10570 och 
parkområden m.m. i Sörnäs (flytande bostäder vid Nätholmen) (nr 
11956)

HEL 2011-001227 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för en del av kvarteret nr 10619 och vattenområde 
och detaljplaneändring för en del av kvarteret nr 10570 och park-, 
fiskehamns-, båthamns-, special-, gatu- och vattenområden (nya 
kvarter nr 10613−10619 bildas) i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11956, 
daterad 9.12.2010 och ändrad 10.10.2011.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utöver de flytande bostäderna 
förhåller sig positivt till att få bostadsbåtar till Helsingfors. (Kimmo 
Helistö)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Kimmo Helistö understödd av ledamoten 
Tuomas Rantanen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utöver de flytande bostäderna 
förhåller sig positivt till att få bostadsbåtar till Helsingfors.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kimmo 
Helistös förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utöver de flytande 
bostäderna förhåller sig positivt till att få bostadsbåtar till Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja 
Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Eija 
Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Lasse 
Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, 
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Esko Riihelä, 
Wille Rydman, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta 
Skoglund, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 7
Lilli Autti, Mika Ebeling, Nina Huru, Jyrki Lohi, Seija Muurinen, Kati 
Peltola, Risto Ranki

Frånvarande: 2
Sara Paavolainen, Astrid Thors

Stadsfullmäktige hade beslutat godkänna ledamoten Kimmo Helistös 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11956 kartta, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11956 selostus, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

3 Havainnekuva
4 Kalasataman havainnekuva
5 Viistoilmakuva alueesta
6 Näkymä alueen sisältä
7 Vuorovaikutusraportti, päivätty 18.3.2010, täydennetty 9.12.2010 ja 
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10.10.2011
8 Päätöshistoria
9 Äänestyslista
10 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 7
Bilaga 8

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplan för en del av kvarteret nr 
10619 och vattenområde och detaljplaneändring för en del av kvarteret 
nr 10570 och park-, fiskehamns-, båthamns-, special-, gatu- och 
vattenområden (nya kvarter nr 10613−10619 bildas) i 10 stadsdelen 
(Sörnäs) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning 
nr 11956, daterad 9.12.2010 och ändrad 10.10.2011.

Sammandrag

Området ligger i norra delen av Nätholmen vid Gammelstadsfjärdens 
östra strand på ca 500 meters avstånd från Fiskehamnens 
metrostation.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett bostadsområde med flytande 
hus vid Nätholmen. Sammanlagt 41 bostäder har planerats i området. 
Bostäderna grupperas tätt omkring flytande bryggor. Flytande bostäder 
gör boendeformerna mångsidigare i Fiskehamnen och i hela 
Helsingfors och erbjuder invånarna en alldeles ny urban boendeform 
nära havet.

På Nätholmsstranden har dessutom planerats en småskalig zon för 
servicebyggnader.

Området har våningsyta på sammanlagt 8 100 m², varav 5 300 m² är 
ny bostadsvåningsyta.



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 432 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Föredraganden

Utgångspunkter

Stadsplaneringsnämndens tidigare beslut

Stadsplaneringsnämnden godkände 18.3.2010 ett utkast till detaljplan 
och detaljplaneändring för flytande bostäder vid Nätholmen som 
underlag för förslaget till detaljplan och detaljplaneändring.

Andra beslut

Stadsstyrelsen beslutade 8.6.2009 reservera vatten- och 
strandområden på Nätholmen för Marina Housing Oy och JMV-
Research Oy till 31.12.2011 för planering av flytande bostäder och för 
utredning av förutsättningarna för dessa. Samtidigt förutsatte 
stadsstyrelsen att stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning ska 
utarbeta detaljplaneändringen i samråd med reserverarna som ska 
utveckla området.

Under den fortsatta planeringen har fastighetskontoret, 
byggnadskontoret och reserverarna konstaterat att det är nödvändigt 
att avgränsa det första detaljplaneförslaget för flytande bostäder vid 
Nätholmen så att detaljplanen omfattar det sydligaste kvartersområdet. 
Härigenom blir byggnadsarbetena på strandmuren rimliga och de 
flytande bostäderna kan realistiskt uppföras i flera faser.

Planläggningsläge

I delgeneralplanen för Fiskehamnen nr 11650 (stadsfullmäktige 
30.1.2008, trädde i kraft 14.3.2008) utgör området gatuområde, 
småbåthamnsområde och vattenområde.

Läget för de flytande bostäderna i detaljplaneförslaget avviker från 
delgeneralplanen.  I delgeneralplanen anges en reservering för flytande 
bostäder på östra kanten av Sumparbassängen. Efter att 
delgeneralplanen godkändes har det dock kommit fram att 
verksamheten i området för energiproduktion på Hanaholmen 
förutsätter ett större område än tidigare planerat som trafikeras i större 
utsträckning. Det är inte tryggt eller ändamålsenligt att bygga flytande 
bostäder i närheten av en fartygsled. Därför har ett nytt läge anvisats 
för de flytande bostäderna norr om Brändö bro vid en skyddad strand 
vid Gammelstadsviken.

Att boendeformer ska vara mångsidiga och varierande hör till de 
centrala målen för delgeneralplanen för Sörnässtranden och 
Hermansstadsstranden. De flytande bostäderna representerar en ny 
form av cityboende och de uppfyller därigenom de andra viktiga målen 
för delgeneralplanen.
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För området gäller detaljplan nr 10020 (fastställd 7.3.1996). I 
detaljplanen tas området upp som parkområde, fiskehamn, och 
special-, gatu- och vattenområde. En del av vattenområdet saknar 
detaljplan.

Ägandeförhållanden

Staden äger området.

Allmän beskrivning av området

Området var tidigare en del av Sörnäs hamnområde och i dess 
omedelbara närhet finns nu i huvudsak fiskförädling och lagring av 
livsmedel. Detaljplaneändringen för Partitorgets område 
(stadsfullmäktige 14.1.2009) gör det möjligt att flytta de nuvarande 
funktionerna från Nätholmen till Partitorgets område. Cirka 300 meter 
nuvarande strandlinje ingår i detaljplaneområdet. Landskapet i området 
domineras av havet och Gammelstadsfjärdens grönskande skärgård. 
Vattenområdena i detaljplaneområdet är en del av Helsingforsparken.

Grundförhållanden och miljöstörningar

Största delen av detaljplaneområdet är vattenområde. Grunden på 
stranden består av fyllnadsjord som till en stor del har blivit till under 
byggandet av hamnen på 1960- och 1970-talet. Fyllnadsjorden ligger 
på mjuk mark i ett 5−10 meter tjockt skikt. Fyllnadsjordens lägsta 
höjdnivå ligger på 3−6 meters djup. Det bärande bottenskiktet ligger i 
W/A-1-kvartersområdet på 5−20 meters djup.

Sedimentets nuvarande skick reflekterar den belastning som industrin 
och bl.a. trafiken i området orsakat under en längre tidsperiod.

I västra kanten av området finns en zon med fyllnadsjord där det har 
konstaterats höjda halter av tungmetaller och oljekolväten.

Hermansstads strandväg och Österleden, som är huvudlederna i 
området, löper på cirka 350 meters avstånd från de nu planerade 
bostäderna. Enligt bullerutredningarna underskrider bullernivåerna i 
området de allmänna riktvärdena för bullernivån.

Innehållet i detaljplanen och detaljplaneändringen

Kvartersområden

Målet för detaljplanen är att få till stånd en områdeshelhet med flytande 
bostäder som blir en naturlig del av den nya stadsdelen Fiskehamnen. 
Detaljplanen strävar efter att förverkliga de mål som redan anges i 
delgeneralplanen om att området ska ha ett så varierande 
bostadsbestånd som möjligt med olika boendeformer.
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I vattenområdet framför Nätholmsstranden har det betecknats ett 
kvartersområde för flytande bostäder (W/A-1). De fyra bostadsbryggor 
som sticker ut över strandlinjen mot havet bildar var för sig en tomt. 
Tomterna länkas till varandra så att de bildar en sammanhängande 
helhet med en lång förbindelsebrygga. Varje tomt har ett bestämt antal 
bostäder: i byggområdet kan i enlighet med byggbestämmelserna 
uppföras antingen en enda flytande bostad eller två eller tre kopplade 
flytande bostäder.

Byggnadstypen som har planerats för området uppförs på 
betongpontoner eller på ett annat flytande underlag som förankras 
stadigt i havsbottnen. Som bostädernas genomsnittliga yta anges 130 
m² vy och utöver detta får man bygga bostadskomplement helt eller 
delvis under vattenytan och ett kallt lagerrum på högst 10 m². I 
kvartersområdet har byggrätt på sammanlagt 5 300 m² vy reserverats 
för de flytande bostäderna.

Förbindelserna till bostäderna ordnas genom bryggor i gemensamt 
bruk som anläggs på pontoner. Bostäderna ansluts till det nödvändiga 
kommunaltekniska nätverket genom ledningar i bryggkonstruktionerna. 
Förbindelsen till stranden förverkligas med en brokonstruktion med 
leder som tål havets höjdförändringar.

Mellan gatan och strandboulevarden på Nätholmsstranden anges en 
rad kvartersområden för servicebyggnader (P) som bildar en småskalig 
servicezon vid stranden. På tomterna får det uppföras 
servicebyggnader i två våningar, en restaurang, ett kafé, 
butiker/utställningslokaler och kontor eller en motsvarande byggnad 
med verksamhet som inte medför störningar i området för de flytande 
bostäderna. Tomterna för servicebyggnader har byggrätt på 
sammanlagt 2 800 m² vy.

Mellan servicebyggnaderna anges två kvartersområden för gemensamt 
bruk (AH). I dessa kvartersområden får anläggas lekplatser, 
gemensamma lokaler, ekonomi-, lager- och underhållsbyggnader och 
tekniska lokaler för de flytande bostäderna. Området ska byggas enligt 
en enhetlig plan. Både i kvartersområdet för servicebyggnader (P) och i 
kvartersområdet för gemensamt bruk (AH) ska byggnaderna ha 
sadeltak och vid planeringen av byggnaderna och konstruktionerna i 
anslutning till dessa ska man beakta deras stadsbildsmässiga läge och 
närheten till havet.

I norra delen av området ligger ett båthamnsområde.

Trafik
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Biltrafiken styrs till Nätholmsgränden och Byholmsgatan innan det 
omgivande detaljplaneområdet bebyggs. När Nätholmen blir bebyggd 
ansluts körförbindelserna till nya matargator.

Huvudförbindelserna för gång- och cykeltrafiken kompletterar de 
nuvarande stråken i Hermansstads strandpark. Gatan som går 
parallellt med stranden är huvudled för cykeltrafiken. Dessutom tillåts 
cykelåkning på strandbryggan.

Under de första åren består kollektivtrafiken i området av busstrafiken 
på Hermansstads strandväg och metron. En spårvägslinje som dras 
senare förbättrar dessutom områdets tillgänglighet.

Platser för besöksparkering reserveras vid gatan vid stranden. 
Bilplatserna för de flytande bostäderna anläggs på särskilda 
kvartersområden för bilplatser (LPA).

Samhällsteknisk försörjning

Kvarteren kommer att anslutas till nätverk för samhällsteknisk 
försörjning som ska byggas på fastlandet. Om detaljplaneområdet 
förverkligas innan samhällstekniken har byggts på Nätholmsstranden 
måste den samhällstekniska försörjningen ordnas genom tillfälliga 
arrangemang.

Markens byggbarhet och renhet

Grundförhållandena är mycket krävande med tanke på byggandet. 
Byggnaderna planerade i fyllnadsjordsområdet grundläggs med 
borrade pålar som går ner till fast botten. Gatorna grundbereds med 
pålplattor och pålarna ska vara borrade. Strandmurarna förverkligas 
som pålbryggor.

I planeringen av flytande ponton- och huskonstruktioner ska man 
beakta konsekvenserna av is- och vindbelastningen och vågorna. 
Stadsplaneringskontoret utarbetar för närvarande en utredning om 
vågförhållandena i området och behovet att bygga vågbrytare.

Föroreningarna i havets bottensediment ska beaktas i förankringen av 
konstruktionerna, byggandet av strandmurarna och i andra arbetsfaser 
som förutsätter ingrepp i det lösa ytskiktet i havsbottnen. I detaljplanen 
ingår en bestämmelse om att markföroreningarna ska utredas och de 
förorenade områdena ska saneras innan byggandet inleds.

Namnskick

Namnkommittén föreslog (10.11.2010) ett nytt namn för området: 
Nätholmsstranden.
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Konsekvenser av detaljplaneändringen

Flytande bostäder vid Gammelstadsfjärden är en naturlig del av 
naturen och naturupplevelsen. De flytande bostädernas inverkan på 
stadsbilden kan jämföras med konsekvenserna av båthamnen där 
byggnader och bryggkonstruktioner i olika storlekar och färger och av 
olika material skapar en varierande och levande miljö.

De flytande bostäderna ligger vid ett fiskrikt område. Läget för Vanda 
ås fiskled har beaktats i kvartersgränserna. Dessutom har 
strömningarna i Vanda å beaktats så att de flytande bostäderna inte 
sträcker sig till fördjupningsområdet där strömningarna för det mesta 
påverkar.

Konsekvenserna för biltrafiken är små. Trafiken i det nya området styrs 
i första fasen direkt till det nuvarande gatunätet och när omgivningen 
bebyggs ansluts trafiken till nya matargator. Förhållandena för gång- 
och cykeltrafiken och speciellt för cykelåkningen från norr till söder blir 
bättre när en allmän sammanhängande förbindelse anläggs i 
strandområdet. Förbindelsen blir ett av huvudstråken mellan 
innerstaden och de östra stadsdelarna i takt med att byggandet 
fortskrider.

Detaljplanen medför staden kostnader på ca 9,40 mn euro exklusive 
mervärdesskatt. Gatorna och strandkonstruktionerna kommer i första 
hand att betjäna den kommande markanvändningen fastän 
kostnaderna hänför sig till detta detaljplaneområde.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på stadens initiativ.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen (daterad 29.12.2009) 
fick de ett program för deltagande och bedömning och ett utkast till 
detaljplan.

Att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt meddelades också i 
planläggningsöversikten 2010.

Programmet för deltagande och bedömning, utkastet till detaljplan och 
utkastet till detaljplanebeskrivning hölls framlagda på 
stadsplaneringskontoret 11.1−29.1.2010 och på 
stadsplaneringskontorets webbplats.

Stadsplaneringskontoret godkände 18.3.2010 utkastet till 
detaljplaneändring som underlag för den fortsatta planeringen.
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Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplaneändringen bedrevs 
myndighetssamarbete med fastighetskontoret, byggnadskontoret, 
byggnadstillsynsverket, miljöcentralen, idrottsverket, räddningsverket 
och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Myndigheternas ställningstaganden gällde kostnaderna för 
detaljplanen, bullerkonsekvenserna av biltrafiken på Brändö bro, 
föroreningarna och saneringsbehovet av grunden och de sediment som 
ska muddras upp och de konsekvenser för vattenkvaliteten, huvud- och 
fiskleden och farleden som detaljplanen medför.

De frågor som miljöcentralen och byggnadskontorets gatu- och 
parkavdelning lyfter fram har beaktats under beredningen av 
detaljplaneförslaget i och med att miljöriskerna har identifierats och 
utvärderats med hjälp av utredningar som gjorts för ändamålet.

Åsikter

Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick två skrivelser med 
åsikter om beredningen av detaljplaneändringen. Åsikterna gällde 
beaktandet av företagarnas och båtförarnas verksamhetsmöjligheter på 
Nätholmen.

De nuvarande vinterförvarings- och dockningsställena för båtar på 
Nätholmen ligger inte i detaljplaneområdet.

För myndigheternas ställningstaganden, åsikterna och genmälena till 
dessa redogörs mer i detalj i rapporten om växelverkan.

Statistiska uppgifter

Detaljplaneområdet har en yta på 64 855 m² och våningsyta på 8 100 
m², varav 33 595 m² (5 300 m² vy) är kvartersområden i vattenområde 
(W/A-1), 2 756 m² (2 800 m² vy) kvartersområde för servicebyggnader 
(P), 1 500 m² kvartersområde i gemensamt bruk som betjänar boende 
(AH), 1 561 m² kvartersområde för bilplatser (LPA), 9 774 m² 
vattenområde (W), 6 377 m² småbåthamnsområde (LV) och 9 292 m² 
gatuområde.

Förslaget framlagt, utlåtanden

Förslaget hölls offentligt framlagt 21.1−21.2.2011 i enlighet med 
markanvändnings- och byggförordningen. Anmärkningar gjordes inte 
mot förslaget.

Förslaget har dessutom sänts för utlåtande till byggnadsnämnden, 
räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, 
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fastighetsnämnden, idrottsnämnden, Helen Elnät Ab, affärsverket 
Helsingfors Energi, affärsverket Helsingfors Hamn, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster och Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland.

Utlåtanden

Det föreslås i utlåtandena att de tekniska utmaningarna av byggande 
vid stranden ska beaktas och att det ska utredas om dylikt byggande 
lämpar sig för väderförhållandena i Finland. Speciell hänsyn ska ägnas 
åt de varierande nivåerna av vattenståndet och de utmaningar som 
detta medför med tanke på bl.a. brygg- och golvnivåns förhållande till 
varandra, kommunalteknikens funktionalitet och lättillgängliga gång- 
och räddningsvägar och serviceförbindelser. Pontonbryggor som 
fungerar som nödutgångar ska vara av obrännbart material och de fyra 
bryggorna på de tvärgående avsnitten ska gå att öppna. För att säkra 
att bryggområdet är i gemensamt bruk ska iståndsättandet av dessa 
anges som förpliktelse i detaljplanen. Dessutom ska benämningen 
tomtdel användas i stället för del av vattenområde i beteckningarna om 
bostadstomterna.

I utlåtandena tas också ställning till kostnaderna för förverkligandet av 
detaljplaneområdet, fördelningen av ansvaret mellan staden och 
projekteraren i fråga om grundberedning, vattenförsörjningsplanen, 
vågbrytarna och behovet att bygga bullerskydd, cykelplatserna för 
bostadstomterna, förpliktelsen att bygga ett skyddsrum, anvisandet av 
ett nytt område för de exceptionellt stora fartygen i området och 
småbåtshamnens storlek, vinterförvaringsområden och 
parkeringsplats.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fäster uppmärksamhet vid 
utredning av kvaliteten och kvantiteten av dagvatten från de 
bredvidliggande områdena, sanering, behandling och slutförvaring av 
de förorenade bottensedimenten i området och utredning av 
konsekvenserna av byggandet av de flytande bostäderna och 
eventuella vågbrytare med tanke på vattencirkulationen, strömningarna 
och bottensedimenten i Gammelstadsviken. I byggandet ska man 
förbereda sig på eventuella extrema fenomen och konsekvenserna av 
is-, våg- och vindbelastning på byggnadernas och konstruktionernas 
hållbarhet ska granskas utförligare. Det ska redogöras i 
detlajplanebeskrivningen för vad som menas med de tillfälliga 
arrangemangen för samhällsteknisk försörjning.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

Med anledning av utlåtandena har följande ändringar gjorts i förslaget 
till detaljplan och detaljplaneändring:
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 Med anledning av byggnadskontorets utlåtande har 
detaljplanekartan kompletterats med en bestämmelse om att 
bryggorna i gemensamt bruk ska vara av obrännbart material.

 Med anledning av idrottsnämndens utlåtande har båthamnen 
gjorts större.

 Med anledning av fastighetsnämndens utlåtande har 
iståndsättandet av bryggorna för allmänt bruk säkrats genom att 
ange att detta förpliktas i detaljplanen. I beteckningarna om vad 
som får förläggas till bostadstomterna har benämningen del av 
vattenområde ändrats till tomtdel.

 För att nå en lättillgänglig omgivning för fotgängare har 
däcknivåns minimihöjd från vattenytan för bryggorna 
reserverade för allmän gångtrafik höjts med 2 meter. 

 Detaljplanebestämmelsen om utredning av föroreningarna i 
grunden och sedimenten och sanering av det förorenade 
området har preciserats så att det tydligt framgår av 
bestämmelsen att saneringen gäller de förorenade 
markområdena. Uttrycket förorenade områden har ändrats till 
förorenade markområden.  

 En precisering av de tillfälliga arrangemangen för 
samhällsteknisk försörjning har tillagts under rubriken 
Samhällsteknisk försörjning i detaljplanebeskrivningen.

 Detaljplanebeskrivningen har kompletterats med en utredning 
om våghöjderna och vågbrytarbehovet (Verkkosaaren kelluvien 
asuntojen aallokkotarkastelu, Kimmo Kahma, Meteorologiska 
institutet, 15.8.2011). Avsnittet om behandlingen av havets 
bottensediment har också kompletterats.

Dessutom har vissa justeringar av teknisk natur gjorts på 
detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen.

För utlåtandena och genmälena till dessa redogörs mer i detalj i 
rapporten om växelverkan.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att vattendjupet och föroreningarna i 
sedimenten i havsbottnen har vidare undersökts efter att förslaget till 
detaljplaneändring blev färdigt. Det har konstaterats att föroreningarna 
sträcker sig djupare än väntat och att vattendjupet ställvis är grundare 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 440 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/9
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

än prognoserats. Detaljplaneområdets genomförandeparts preliminära 
krav på nödvändiga vattendjup i detaljplaneområdet har varierat mellan 
3 och 5 meter, vilket innebär att kostnaderna för muddringsarbetena 
och saneringarna uppgår till cirka 2,3 miljoner euro.

Det har gjorts ytterligare utredningar om nödvändiga muddringsdjup 
och massmängden för dessa samt kostnadsjämförelser och det har 
förts underhandlingar mellan sakkunniga vid fastighetskontoret och 
genomförandeparten. Utifrån förhandlingarna förverkligas muddringen 
till högst 3,5 meters djup då kostnaderna för muddringen uppgår till 
cirka 690 000 euro. Stadsstyrelsen anser att den på basis av 
underhandlingarna beräknade kostnadsnivån är rimlig med beaktande 
av den nya byggrättens volym och att förslaget till detaljplan därmed är 
motiverat.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11956 kartta, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11956 selostus, 
päivätty 9.12.2010, muutettu 10.10.2011

3 Havainnekuva
4 Kalasataman havainnekuva
5 Viistoilmakuva alueesta
6 Näkymä alueen sisältä
7 Vuorovaikutusraportti, päivätty 18.3.2010, täydennetty 9.12.2010 ja 

10.10.2011
8 Päätöshistoria

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 7
Bilaga 8

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Liikuntalautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Helsingin Satama -liikelaitos
Helsingin Energia -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 651

HEL 2011-001227 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10619 osan ja vesialueen asemakaavan sekä 
korttelin nro 10570 osan ja puisto-, kalasatama-, venesatama-, erityis-, 
katu- ja vesialueiden (muodostuvat uudet korttelit 10613−10619) 
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston 9.12.2010 päivätyn ja 10.10.2011 muutetun 
piirustuksen nro 11956 mukaisena.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Vartiainen Paula, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi
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§ 199
Detaljplan för gatuområden m.m. i Vallgård och detaljplaneändring 
för park- och gatuområden m.m. i Hermanstad, Vallgård, Majstad 
och Gumtäkt (kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen) (nr 11978)

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade förkasta stadsstyrelsens förslag.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Kati Peltola understödd av ledamoten Yrjö 
Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle 
besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Ledamoten Kati Peltolas förslag om 
förkastande ställs som motförslag mot stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Kati Peltolas förslag om 
förkastande godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förkastar förslaget.

Ja-röster: 42
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, 
Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko 
Malinen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Esko Riihelä, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-
Marja Urho, Heta Välimäki, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Thomas 
Wallgren
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Nej-röster: 42
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Lilli Autti, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, 
Eija Loukoila, Elina Moisio, Sole Molander, Outi Ojala, Jan D Oker-
Blom, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, 
Olli Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade beslutat förkasta stadsstyrelsens förslag. 
Ordförandens röst avgjorde omröstningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavakartta nro 11978
2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty 

10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012
3 Havainnekuvia
4 Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine
5 Kuntalaisen mielipide
6 Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet
7 Vuorovaikutusraportti 5.5.2011
8 Päätöshistoria
9 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen
10 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELY-

keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson 
asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978

11 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n 
suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

12 Äänestyslista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11

Helsingin hallinto-oikeus Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Kirjeiden lähettäjät Förslagstext
Valitusten tekijät Förslagstext

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplan för gatu-, park- och 
skyddsgrönområden i 22 stadsdelen (Vallgård) och detaljplaneändring 
för gatu-, park- och järnvägsområden i 21 stadsdelen (Hermanstad), för 
parkområde, område för allmän parkering och gatuområden i 22 
stadsdelen (Vallgård), för parkområde i 23 stadsdelen (Majstad) och för 
park- och gatuområden i 24 stadsdelen (Gumtäkt) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11978, 
daterad 10.6.2010 och ändrad 5.5.2011.

Sammandrag

Godkänd detaljplan

Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2011 i enlighet med beslutsförslaget 
godkänna förslaget till detaljplan och detaljplaneändring.

Området ligger i Vallgårdsdalen mellan Tavastvägen och Backasgatan 
norr om Vallgårds koloniträdgård.

Detaljplanen och detaljplaneändringen gör det möjligt att anlägga en 
kollektivtrafikgata från Tavastvägen till Backasgatan på en nedlagd 
järnvägs plats. Samtidigt stryks reserveringen för en kollektivtrafikgata 
från Gumtäktsbacken till Storängsgatan (den s.k. förlängningen av 
Pehr Kalms gata). Dessutom möjliggör detaljplanen byggandet av en 
gång- och cykelbro från Gumtäktsbacken över Gustav Vasas väg till 
köpcentret Arabia. Kollektivtrafikgatan hör delvis till områdeshelheten 
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för Gumtäkts gård. Kumpula-Seura ry har tillställt Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland ett förslag om byggnadsskydd för området.

Arealen på detaljplaneområdet är 7,1 ha, varav 3,3 ha är trafikområde 
(gator, gång- och cykelbanor, parkeringsområde), sammanlagt 2,5 ha 
parkområde och 1,3 ha skyddsgrönområde.

Det anfördes sex besvär om beslutet och dessutom gav Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland en rättelseuppmaning över beslutet.

Rättelseuppmaning från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har 
genom en skrivelse 23.1.2012 tillställt staden följande 
rättelseuppmaning som avses i 195 § i markanvändnings- och 
bygglagen:

Enligt NTM-centralen kan den gällande generalplanen för området eller 
bestämmelserna i generalplanen inte tolkas så att trafiklederna som tas 
upp i generalplanebestämmelserna gäller för anläggande av en gata 
som kopplar ihop olika delar av staden inom Helsingfors 
kollektivtrafiknätverk. Generalplanen har därmed inte tjänat till ledning i 
enlighet med 42 § i markanvändnings- och bygglagen när detaljplanen 
utarbetats. Generalplanen har alltså inte beaktats i enlighet med 53 § 1 
mom. i markanvändnings- och bygglagen (antagligen hänvisas till 54 § 
1 och 2 mom.).

NTM-centralen har dessutom tillställts ett förslag om att skydda 
området för Gumtäkts gård med stöd av lagen om skyddande av 
byggnadsarvet (498/2010).

Enligt bestämmelserna i 53 § 2 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen ska den byggda miljön och naturmiljön värnas och särskilda 
värden i anslutning till dem får inte förstöras. Med beaktande av 
kollektivtrafikgatans utrymmesbehov och skyddsförslaget ovan 
konstaterar NTM-centralen att det inte kan anses att den byggda 
miljöns kvalitet, omfattning och särskilda värden fullständigt hade 
utretts då detaljplanen godkändes.

Stadens ställningstagande med anledning av rättelseuppmaningen

Staden konstaterar att detaljplanen och detaljplaneändringen för 
Vallgårdsdalen nr 11978 stämmer överens med Generalplan 2002. 

Generalplanen har i fråga om Vallgårdsdalen under både beredningen 
och beslutsfattandet tolkats så att de nödvändiga trafiklederna som tas 
upp i generalplanebestämmelsen också ger en möjlighet att inom 
Helsingfors kollektivtrafiksystem anlägga en ny gata som i 
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stadsparksområdet tjänar förbindelsebehoven mellan olika delar av 
staden. 

Kollektivtrafikgatan, som anvisas på den förra banvallens plats, följer 
därigenom Generalplan 2002. Generalplanen har i enlighet med 42 § i 
markanvändnings- och bygglagen tjänat till ledning när detaljplanen 
utarbetats och generalplanen har beaktats i enlighet med 54 § 1 mom. i 
markanvändnings- och bygglagen.

De nuvarande skyddsbestämmelserna för området, som anges i 
Generalplan 2002 och i detaljplanerna, är tillräckliga för att skydda 
Gumtäkts gårds område och byggnader. Gumtäkts gårds byggnader 
har skyddats i detaljplanen och de väsentliga grönområdena i 
anslutning till gården har i detaljplanen anvisats som parkområden.

Kollektivtrafikgatan har i detaljplanen anvisats på den förra 
hamnbanans plats. Härigenom har värnandet om de kulturhistoriska 
och landskapsmässiga värdena som anvisas i generalplanen beaktats i 
detaljplanen.

Detaljplanen och detaljplaneändringen värnar därmed i enlighet med 
54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen den byggda miljön och 
kultur- och naturmiljön, och särskilda värden i anslutning till dem blir 
inte förstörda.

Utifrån granskningen ovan är det uppenbart att det inte finns något 
hinder för att i enlighet med 195 § i markanvändnings- och bygglagen 
fatta ett beslut om att godkänna förslaget till detaljplan och 
detaljplaneändring.

Nytt beslut om godkännande av detaljplanen

Det föreslås att detaljplanen och detaljplaneändringen för 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen nr 11978 ska godkännas. 
Detaljplanebeskrivningen har 7.5.2012 kompletterats i enlighet med 
rättelseuppmaningen. Kartan för detaljplanen och detaljplaneändringen 
har inte ändrats. En granskning som utarbetats om kollektivtrafikgatans 
inverkan på kollektivtrafiken har bifogats detaljplanen.

Enligt 196 § i markanvändnings- och bygglagen ska staden skriftligen 
underrätta förvaltningsdomstolen samt dem som sökt ändring om det 
nya beslut som fattats med anledning av en rättelseuppmaning.

Föredraganden

Stadsfullmäktiges beslut 14.12.2011

Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2011 i enlighet med beslutsförslaget 
godkänna detaljplanen och detaljplaneändringen.
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Det väsentliga innehållet i detaljplanen

Detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11978 gör det möjligt att 
anlägga en kollektivtrafikgata genom Vallgårdsdalen från Tavastvägen 
till Backasgatan. Gatan går i praktiken på platsen för den nedlagda 
järnvägen som tjänade hamnen och fortsätter till Backasgatan genom 
en tunnel i sluttningen nordost om simcentret.

I detaljplanen för kollektivtrafikgatan stryks reserveringen i detaljplanen 
(nr 8930, fastställd 16.7.1985) för en kollektivtrafikgata från 
Gumtäktsbacken genom Gumtäktsdalens parkområde till 
Storängsgatan (den s.k. förlängningen av Pehr Kalms gata).

Dessutom görs det möjligt att anlägga en gång- och cykelförbindelse 
från Jyränkövägen till Gumtäkts campus och att bygga en gång- och 
cykelbro från Gumtäkts campus till östra sidan av Gustav Vasas väg.

Kollektivtrafikgatan skapar förutsättningar för att dra en 
spårvagnsförbindelse mellan Böle och Fiskehamnen. I inledningsfasen 
gör kollektivtrafikgatan de nuvarande busslinjerna snabbare, speciellt 
Vetenskapslinjen (regionlinjen 506) som trafikerar från Vik till Norra 
Hagalund via Arabiastranden, Gumtäkt, Böle, Mejlans och Otnäs och 
kopplar ihop olika läroanstalter.

Kollektivtrafikgatan med de nya hållplatserna gör det lättare att nå 
Vallgårds koloniträdgård, universitetets botaniska trädgård och 
Gumtäkts gård. Kollektivtrafikgatan förbättrar dessutom möjligheterna 
att organisera rutterna från Gumtäkt och Arabiastranden via Böle i 
riktningen mot Tölö.

I detaljplaneändringen fogas samman miljövärdena och de nödvändiga 
behoven av kollektivtrafik. Behovet av en grönförbindelse som anvisas i 
landskapsplanen har beaktats i detaljplanen.

Rättelseuppmaning från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har 
genom en skrivelse daterad 23.1.2012 tillställt staden följande 
rättelseuppmaning som avses i 195 § i markanvändnings- och 
bygglagen:

Helsingfors stadsfullmäktige har 14.12.2011 godkänt ett förslag till 
detaljplan och detaljplaneändring för Vallgårdsdalen nr 11978. Närings-
, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) föreslår följande 
med beaktande av det som stadgas i 195 § i markanvändnings- och 
bygglagen:

Detaljplaneområdet och innehållet i detaljplanen
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Detaljplanen godkänd av stadsfullmäktige gör det möjligt att i området 
mellan koloniträdgårdsområdet och botaniska trädgården anlägga en 
kollektivtrafikgata. Gatan anläggs på den nedlagda järnvägens plats. 
Kollektivtrafikgatan gränsar på ena sidan till Vallgårds koloniträdgård 
och på andra sidan till Gumtäkts botaniska trädgård och Gumtäkts 
gård. Enligt detaljplanebeskrivningen ligger banvallen i ett 
lerjordsområde. För att kunna anlägga den föreslagna 
kollektivtrafikförbindelsen måste banvallen breddas och åtgärder för 
grundförstärkning vidtas.

I landskapsplanen för Nyland, fastställd av miljöministeriet 8.11.2006, 
tas området upp som område för tätortsfunktioner. Dessutom anvisas 
behov av en grönförbindelse i området. I Generalplan 2002 för 
Helsingfors utgör området stadspark som utvecklas som en mångsidig 
verksamhets-, mötes- och naturmiljö. Enligt en bestämmelse i 
generalplanen får det till området förläggas sådana lokaler och 
trafikleder som är nödvändiga för den samhällstekniska försörjningen.

Kumpula-Seura ry har 12.8.2011 tillställt NTM-centralen ett förslag om 
att skydda Gumtäkts gårds område med stöd av lagen om skyddande 
av byggnadsarvet (498/2010).

Detaljplanen i förhållande till stadgandena i lagen

I Generalplan 2002 för Helsingfors anges principerna för den 
eftersträvade utvecklingen. Området för den aktuella detaljplanen ligger 
i ett område som i generalplanen anvisas som en stadspark som 
dessutom kan ha kulturhistoriska värden. Grönområdena av olika typer 
har även mer omfattande betydelse som ekologiska korridorer. Enligt 
NTM-centralen kan den gällande generalplanen för området eller 
bestämmelserna i generalplanen inte tolkas så att de trafikleder som 
tas upp i generalplanebestämmelserna skulle gälla för anläggande av 
en gata som kopplar ihop olika stadsdelar inom Helsingfors 
kollektivtrafiknätverk. Generalplanen har därigenom inte tjänat till 
ledning i enlighet med 42 § i markanvändnings- och bygglagen när 
detaljplanen utarbetats och generalplanen har inte beaktats i enlighet 
med 54 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Enligt stadgandena i 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen 
ska den byggda miljön och naturmiljön värnas och särskilda värden i 
anslutning till dem får inte förstöras. Med beaktande av 
kollektivtrafikgatans utrymmesbehov och skyddsförslaget ovan 
konstaterar NTM-centralen att det inte kan anses att den byggda 
miljöns kvalitet, omfattning och särskilda värden fullständigt hade 
utretts då detaljplanen godkändes.

Med hänvisning till det ovanstående anser NTM-centralen att 
stadsfullmäktige under dessa omständigheter inte ska godkänna 
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detaljplanen till den del som tillåter att kollektivtrafikgatan i fråga 
anläggs.

Förfarandet med anledning av rättelseuppmaningen från NTM-centralen

Enligt 195 § i markanvändnings- och bygglagen ska stadsfullmäktige 
fatta beslut om planen med anledning av en rättelseuppmaning. Om 
staden inte har fattat ett beslut inom sex månader efter 
rättelseuppmaningen, ska beslutet om godkännande av planen anses 
ha förfallit.

Enligt 196 § i markanvändnings- och bygglagen ska staden skriftligen 
underrätta förvaltningsdomstolen samt dem som sökt ändring om det 
nya beslut som fattats med anledning av en rättelseuppmaning.

Åtgärder med anledning av rättelseuppmaningen

Detaljplanen i förhållande till Generalplan 2002 och stadgandena i lagen

I Generalplan 2002 tas området upp som ett stadsparksområde som 
utvecklas som en mångsidig verksamhets-, mötes- och naturmiljö. Till 
området får förläggas sådana lokaler och trafikleder som är nödvändiga 
för den samhällstekniska försörjningen.

På kartan för Generalplan 2002 för Helsingfors har motorgatorna och 
huvudgatorna samt reserveringarna för tung och regional spårtrafik 
betecknats. Till exempel för förlängningen av Pehr Kalms gata, som i 
detaljplanen anges som kollektivtrafikgata, anvisas ingen reservering i 
Generalplan 2002. Den aktuella kollektivtrafikgatan ersätter 
förbindelsen via Pehr Kalms gata.

I samma landskapsrum i Vallgårdsdalen, i stadsparksområdet, anges i 
generalplanen en reservering för en tunnelinfart som tjänar ett 
underjordiskt avsnitt för huvudtrafiknätet. Det är fråga om den s.k. 
grenen för Gumtäkts tunnel som ansluter sig till förlängningen av 
Skogsbackavägen. Trafiken i tunneln kommer till jordytan i 
stadsparksområdet.

Med hänvisning till det ovanstående kan det konstateras att det i 
lösningen som följer generalplanen ingår en möjlighet till sådant 
byggande ovan jord som tjänar trafikinfrastrukturen och 
förbindelsebehoven mellan stadens olika delar i stadsparksområdet. 
Generalplanen har i fråga om Vallgårdsdalen under både beredningen 
och beslutsfattandet tolkats så att de nödvändiga trafikleder som tas 
upp i generalplanebestämmelsen gäller också för anläggande av en ny 
gata inom Helsingfors kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafikgatan, som 
anvisas på en nedlagd järnvägsbanas plats, följer Generalplan 2002.
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I generalplanen har största delen av Vallgårdsdalen betecknats som ett 
kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen 
värdefullt område som utvecklas så att områdets värden och särdrag 
bevaras. Den nedlagda hamnbanan har i generalplanen avgränsats 
utanför beteckningen.

Kollektivtrafikgatan har i detaljplanen anvisats på den nedlagda 
hamnbanans plats. Därigenom har värnandet om de kulturhistoriska 
och landskapsmässiga värdena som anvisas i generalplanen beaktats i 
detaljplanen och anläggandet av en kollektivtrafikgata som anges i 
detaljplanen förstör inte värdena för den byggda miljön eller kulturmiljön 
i området.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att generalplanen i enlighet 
med 42 § i markanvändnings- och bygglagen har tjänat till ledning när 
detaljplanen utarbetats och generalplanen har beaktats i enlighet med 
54 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Detaljplanebeskrivningen har till dessa delar kompletterats.

Hur den byggda miljöns och naturmiljöns värden värnas

Värdena för Gumtäktsdalens område har utretts i flera faser i samband 
med att detaljplaner utarbetats för området.

Gumtäkts gård och byggnaderna i anslutning till gården har skyddats i 
detaljplanen nr 9010 (fastställd av miljöministeriet 30.10.1987). I 
detaljplanebeskrivningen behandlas områdets särdrag och 
skyddsobjekt. Utgångspunkten för och den viktigaste delen i 
detaljplaneområdet är Gumtäkts gårds miljöhelhet. På basis av det 
snäva kartmaterialet har det konstaterats att Gumtäkts gårds park har 
legat på backen nordväst om gårdens huvudbyggnad. Parkområdet för 
botaniska trädgården ligger på den gamla parkens plats.

Gumtäkts gårds huvudbyggnad har skyddats med 
detaljplanebetäckningen sr-1 för en byggnad som ska skyddas. 
Byggnaden får inte rivas och i den får inte utföras sådana 
tillbyggnadsarbeten eller ändringar som fördärvar byggnadens eller 
dess interiörers kulturhistoriska värde eller arkitektoniska stil. 
Huvudbyggnadens fyra sidobyggnader har skyddats med beteckningen 
sr-2 för en byggnad som ska skyddas. Byggnaden får inte rivas utan 
tillstånd från byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan bevilja 
rivningslov bara om det finns vägande skäl för det.

Gumtäkts gård har inte klassificerats som ett gårdsobjekt av 
riksintresse (RKY 2009) såsom Hertonäs gård, Domarby gård, Viks 
gård, Stansviks gård, Degerö gård, Turholmsparken, Jollas gård, 
Mejlans gård, Villinge gård och Östersundoms gård. I Helsingfors har 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 451 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

gårdsmiljöerna inte skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen utan 
skyddsbeteckningar i detaljplanen har ansetts vara tillräckliga för att 
värna om gårdsobjektens värde.

I detaljplanen nr 11990 har det säkerställts att Vallgårds 
koloniträdgårds kulturhistoriska och trädgårdsarkitektoniska värden 
bevaras. Detaljplanen har godkänts 14.12.2011 (trädde i kraft 
27.1.2012). I samband med att den aktuella detaljplanen utarbetades 
utreddes dessutom de kulturhistoriska, landskapsmässiga och 
arkitektoniska värden som gäller detaljplanen.

Utgångspunkten för detaljplanen för en kollektivtrafikgata i 
Vallgårdsdalen har varit att bevara värdena för området kring 
kollektivtrafikgatan och att på ett så optimalt sätt som möjligt anlägga 
en trafikförbindelse i landskapsrummet. Också efter det eventuella 
anläggandet av kollektivtrafikgatan domineras landskapet i 
Gumtäktsdalen av den kulturhistoriskt värdefulla Gumtäkts gård och 
den gamla växtligheten kring gården.

Vid Gumtäkts gård följer kollektivtrafikgatan den gamla hamnbanans 
linje. I planerna som gjorts upp som underlag för planläggningen har 
kollektivtrafikgatan genom att sänka gatunivån och med omsorgsfull 
planering anpassats efter landskapet utgående från att gårdsmiljöns 
ställning som en del av landskapet i dalen bevaras så enhetlig som 
möjligt. I planeringen av gång- och cykeltrafiken har man strävat efter 
att göra området lättare att nå och att förbättra förbindelserna i 
området.

På lång sikt är målet att funktionellt koppla ihop Vallgårds 
koloniträdgård och Gumtäkts botaniska trädgård med gång- och 
cykelstråk. I den planlagda kollektivtrafikgatans kant återstår ett 
område som anvisas som ett parkområde och som genom att öka 
planteringarna ska bevaras som en grönskande grönzon med många 
arter, en s.k. ekologisk korridor.

Konsekvenserna av kollektivtrafikgatan för landskapet har mer 
detaljerat granskats i översiktsplanen som finns som bilaga till 
detaljplanebeskrivningen. I översiktsplanen fäster man särskilt 
avseende vid hur kollektivtrafikgatan anpassas efter miljön vad 
behandlingen av gränszonerna, ytmaterialen, belysningen och gatans 
höjdläge beträffar.

NTM-centralen i Nyland har i sitt utlåtande 19.10.2010 om detaljplanen 
och detaljplaneändringen för Vallgårdsdalen i Helsingfors (nr 11978) 
konstaterat bl.a. följande:

Konsekvenserna av detaljplanen för Vallgårdsdalens kulturmiljö och 
rekreationsbruk har berömligt mångsidigt bedömts.
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Med anledning av rättelseuppmaningen har detaljplanebeskrivningen 
kompletterats till de delar som gäller miljöns kvalitet, omfattning och 
särskilda värden.

Kollektivtrafikgatans utrymmesbehov och konsekvenser för rekreationsområdets 
omfattning, rekreationsvärde och -användning

Förslaget till detaljplan nr 11978 (stadsfullmäktige 14.12.2011) för 
anläggande av en kollektivtrafikgata i Vallgårdsdalen och ändring av 
förlängningen av Pehr Kalms gata till en del av parken ändrar inte 
väsentligt den nuvarande situationen med tanke på ytorna i parken. 
Området som anvisas som parkområde i den gällande detaljplanen 
återstår till en stor del sådant det nu är och det oplanlagda området vid 
hamnbanan ändras till gatuområde.

Kollektivtrafikgatans utrymmesbehov har utretts i trafikplanen som finns 
som bilaga till detaljplanebeskrivningen. Gatan har dimensionerats för 
dubbelriktad trafik. Gatan är 7 meter bred. När en 1 meter bred vall 
tilläggs på gatans båda sidor, blir gatuområdet 9 meter brett. 
Järnvägsspårens mellanrum har uppgått till cirka 1,5 meter och 
grusbottnen till cirka 4–5 meter. På banans båda sidor finns ett dike 
eller en motsvarande sänkning som leder bort dagvattnet. Med 
beaktande av landskapsrummets omfattning behöver 
kollektivtrafikgatan relativt litet utrymme trots att det behövs mer 
utrymme än för hamnbanan. Någon värdefull växtlighet hamnar inte 
under kollektivtrafikgatan.

Kollektivtrafikgatan gör området tillgängligare och medför samtidigt 
ändringar i landskapet och funktionerna. Stadsplaneringskontoret lät 
under planläggningsprocessen göra upp en översiktsplan för 
kollektivtrafikgatan i samråd med byggnadskontoret. I översiktsplanen 
framhävdes det att landskapsmässiga och funktionella olägenheter av 
kollektivtrafikgatan ska minimeras. Det fästes speciell uppmärksamhet i 
planen vid rutternas kontinuitet och säkerhet. Översiktsplanen för 
kollektivtrafikgatan finns som bilaga till detaljplanebeskrivningen.

Rutterna i riktningen söder–norr kan i Vallgårdsdalen inte anläggas 
utan att de korsar kollektivtrafikgatan. Dessa platser har dock klart 
mindre gång- och cykeltrafik än området mellan Gumtäktsdalen och 
Böle som med hjälp av landskapsplanering kan organiseras utan att 
den korsar kollektivtrafikgatan. Gång- och cykelvägen utmed spåren 
kommer att likna mer en gångbana.

Staden anser att konsekvenserna av kollektivtrafikgatan för 
Vallgårdsdalens rekreationsvärde och möjligheterna till rekreation i 
dalen kan jämföras med konsekvenserna av den nedlagda hamnbanan 
och att de inte kan anses väsentliga. Ytan på området för rekreation 
förblir nästan lika stor som tidigare.
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Rekreationsmöjligheterna i Gumtäktsdalen blir bättre när förlängningen 
av Pehr Kalms gata ändras till parkområde och det härigenom inte 
orsakas miljöstörningar från trafiken på den planerade 
kollektivtrafikrutten via Pehr Kalms gata.

Grundförhållandenas inverkan på att en kollektivtrafikgata anläggs

I detaljplanebeskrivningen har det konstaterats att kollektivtrafikgatan 
anläggs på ett lerjordsområde. Anläggandet förutsätter normal 
planering och dimensionering av konstruktionerna utgående från att 
trafiken inte får orsaka för mycket vibration i sin omgivning. Grunden 
måste förstärkas. Det är inte nödvändigt att tillägga en bestämmelse 
som förutsätter specialplanering i detaljplanen eftersom 
grundförhållandena beaktas i gatuplaneringen vid behov.

Besvären om beslutet att godkänna detaljplanen

Helsingfors förvaltningsdomstol har tillställts sex besvär om 
stadsfullmäktiges beslut om godkännande av detaljplanen. I besvären 
anses att utredningarna för detaljplanen är bristfälliga (buller, 
föroreningar, vibrationer, kollektivtrafik) och det anses att om 
detaljplaneändringen förverkligas medför den olägenheter för 
användningen av området för rekreation, områdets rekreationsvärde 
minskar och den kulturhistoriskt värdefulla miljön förstörs.

I detaljplaneändringen har miljövärdena och de nödvändiga behoven 
av kollektivtrafik jämkats samman. Man ska betona att 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen är en viktig kollektivtrafikförbindelse 
som väsentligt förbättrar de tvärgående trafikförbindelserna i 
Helsingfors och som främjar genomförandet av de riksomfattande 
målen för områdesanvändning. Kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen 
förbättrar särskilt förbindelserna från Gumtäkt, Arabia, de nordöstra 
delarna av Helsingfors och Fiskehamnen till Böle från nuläget. 
Kollektivtrafikgatan förkortar klart resetiderna också på resor i 
riktningen mot Mejlans, Tölö och Haga. Nyttan i resetiderna har 
samhällsekonomisk betydelse.

Kollektivtrafikgatans utrymmesbehov och konsekvenserna av 
detaljplanen för den kulturhistoriskt värdefulla miljön, 
rekreationsområdets omfattning, dess bruksvärde och 
användningsmöjligheter behandlas ovan.

Trafikmängden på kollektivtrafikgatan är så liten att den inte kan 
bedömas ha någon väsentlig inverkan på luftkvaliteten i området. (De 
rekommenderade avstånden för användning av områden vid trafikleder 
förutsätter till exempel ett 7 meters avstånd till bostäder när 
trafikmängden uppgår till 10 000 fordon.)
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Bullret från kollektivtrafikgatan har bedömts och marken och 
föroreningarna i den har utretts i detaljplanebeskrivningen och i dess 
bilagor. Dessutom har det gjorts en utredning om konsekvenserna av 
Vallgårdsdalens kollektivtrafikgata för kollektivtrafiken. Utredningen 
finns som bilaga till detaljplanebeskrivningen och till detta förslag.

Det har gjorts bullerkalkyler för detaljplanen för kollektivtrafikgatan, i 
vilka bullret från den planerade kollektivtrafikgatan och Tavastvägen i 
Vallgårdsdalens område och bullerbekämpningen med bullerskydd har 
granskats. Trafikmängden på kollektivtrafikgatan har i kalkylen antagits 
uppgå till cirka 500 bussar om dygnet. I detta fall sträcker sig gränsen 
för den ekvivalenta ljudnivån dagtid 55 dB till cirka 20 meters avstånd 
från gatan.

Utifrån kalkylerna gjordes en preliminär utredning om bekämpningen av 
olägenheter av trafikbullret med ett bullerplank utmed gatan. Med ett 
cirka 1,2 meter högt bullerskydd, mätt från gatans höjdläge, uppnår 
kollektivtrafikgatans buller dagtid en lägre nivå än 55 dB även vid de 
närmast liggande husen i koloniträdgården.

Trafiken på Tavastvägen och Backasgatan utgör en väsentlig 
bullerkälla i området. Enligt bullerkalkylerna sprider sig trafikbullret från 
Tavastvägen i nuläget mot Vallgårds koloniträdgård så att riktvärdet 
utomhus dagtid 55 dB överskrids ännu på cirka 150–200 meters 
avstånd från Tavastvägen. Uppskattningen bygger på Helsingfors 
stads bullerutredning 2007 och på bullerkalkylerna som utarbetades i 
samband med planläggningen.

Bullerolägenheterna från kollektivtrafikgatan bekämpas enligt 
detaljplanen med bullerskydd som placeras parallellt med 
kollektivtrafikgatan. Dessutom anvisas i detaljplanen bullerskydd som i 
enlighet med verksamhetsplanen för bullerbekämpning ska byggas 
utmed Tavastvägen och som minskar de redan befintliga 
bullerolägenheterna. Genom bullerbekämpningslösningarna i 
detaljplanen avgränsas bullerstörningarna från trafiken till ett mindre 
område i gatornas omedelbara närhet.

Jämfört med den gällande detaljplanen avlägsnas miljöstörningarna på 
Pehr Kalms gata i Gumtäktsdalen och på gatans förlängning som i den 
aktuella detaljplanen ändras till parkområde samt på bostadsgatorna i 
anslutning till kollektivtrafikrutten (till exempel Storängsgatan).

Helsingfors stads byggnadskontor har undersökt föroreningarna i 
marken på den förra handelsträdgårdens plats i Nylandersparken. I 
undersökningarna har marken konstaterats vara förorenad av metaller, 
polyaromatiska föreningar och bekämpningsmedel.

Skyddsförslag
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Kumpula-Seura ry har tillställt Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland ett förslag om att skydda Gumtäkts gårds kulturhistoriska 
helhet. Skyddsförslaget gäller för ett område som delvis sträcker sig till 
detaljplaneområdet för kollektivtrafikgatan.

NTM-centralen har 22.3.2012 begärt Helsingfors stads utlåtande om 
skyddsförslaget och om Museiverkets utlåtande om 
skyddsbestämmelserna.

Staden ger sitt utlåtande om skyddsförslaget i ett separat ärende.

Staden tillstyrker inte i sitt utlåtande att Gumtäkts gårds område med 
stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) ska 
skyddas.

Området tas inte upp i Museiverkets inventering över byggda 
kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) som avses i de riksomfattande 
målen för områdesanvändning.

De nuvarande skyddsbestämmelserna, som anges i Generalplan 2002 
och i detaljplanerna, ska anses tillräckliga för att skydda Gumtäkts 
gårds område och byggnader. Gumtäkts gårds byggnader har i 
detaljplanen anvisats som byggnader som ska skyddas och de 
väsentliga grönområdena i anslutning till gården har anvisats som 
parkområden.

Kollektivtrafikgatan har i detaljplanen anvisats på den nedlagda 
hamnbanans plats och därmed har värnandet om de kulturhistoriska 
och landskapsmässiga värdena som anvisas i generalplanen beaktats i 
detaljplanen. Byggandet förstör inte den byggda miljöns eller 
naturmiljöns värden. Gumtäkts gård bevarar sin dominerande ställning i 
landskapsrummet. Med anledning av planläggningsläget är det alltså 
inte heller nödvändigt att skydda området på det sätt som föreslås.

Skyddsbestämmelserna kan justeras på det sätt som Museiverket 
föreslår när det blir aktuellt att i övrigt förnya detaljplanerna för 
området.

Utlåtande från Helsingfors Universitetsfastigheter Ab

Vad skyddsförslaget beträffar hänvisar staden till ett utlåtande från 
Helsingfors Universitetsfastigheter Ab som äger naturvetenskapliga 
museets botaniska trädgård och byggnaderna i området. Det 
konstateras i utlåtandet att både bolaget som äger gården och de 
enheter vid Helsingfors universitet som i egenskap av arrendator 
fungerar i gårdens område eller i byggnaderna anser att skyddet i 
detaljplanen är tillräckligt. Båda gör tätt samarbete med Museiverket 
vid alla reparationer i de värdefulla byggnaderna.
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Helsingfors universitet och Helsingfors Universitetsfastigheter Ab anser 
att en trafikled på hamnbanans plats inte riskerar miljön i Gumtäkts 
gårds område. Enligt utlåtandet är det viktigt att stöda utvecklingen av 
campusområdet och stadsstrukturen och det konstateras att det 
centrala målet för trafikplaneringen i området är att göra den 
tvärgående kollektivtrafiken smidigare.

Utlåtandet från Helsingfors Universitetsfastigheter Ab finns som bilaga 
11.

Sammanfattning

Staden konstaterar att detaljplanen och detaljplaneändringen för 
Vallgårdsdalen nr 11978 stämmer överens med Generalplan 2002. 
Generalplanen har därmed tjänat till ledning i enlighet med 42 § i 
markanvändnings- och bygglagen när detaljplanen utarbetats och 
generalplanen har beaktats i enlighet med 54 § 1 mom. i 
markanvändnings- och bygglagen.

Detaljplanen och detaljplaneändringen värnar därmed i enlighet med 
54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen den byggda miljön och 
kulturmiljön och särskilda värden i anslutning till dem blir inte förstörda.

De nuvarande skyddsbestämmelserna för området, som anges i 
Generalplan 2002 och i detaljplanerna, är tillräckliga för att skydda 
Gumtäkts gårds område och byggnader. Gumtäkts gårds byggnader 
har i detaljplanen anvisats som byggnader som ska skyddas och de 
väsentliga grönområdena i anslutning till gården har anvisats som 
parkområden.

Kollektivtrafikgatan har i detaljplanen anvisats på den nedlagda 
hamnbanans plats och därmed har värnandet om de kulturhistoriska 
och landskapsmässiga värdena som anvisas i generalplanen beaktats i 
detaljplanen. Byggandet förstör inte den byggda miljöns eller 
naturmiljöns värden. Gumtäkts gård bevarar sin dominerande ställning i 
landskapsrummet. Med anledning av planläggningsläget är det alltså 
inte nödvändigt att skydda området på det sätt som föreslås.

Staden betonar att den planerade kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen 
är en viktig kollektivtrafikförbindelse som väsentligt förbättrar de 
tvärgående förbindelserna i Helsingfors och som främjar 
genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändning. 
Kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen förbättrar särskilt förbindelserna 
från Gumtäkt, Arabia, de nordöstra delarna av Helsingfors och 
Fiskehamnen till Böle från nuläget. Kollektivtrafikgatan förkortar klart 
resetiderna också på resor i riktningen mot Mejlans, Tölö och Haga. 
Nyttan i resetiderna har samhällsekonomisk betydelse.
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På basis av granskningen är det uppenbart att det inte finns något 
hinder för att i enlighet med 195 § i markanvändnings- och bygglagen 
fatta beslutet om att godkänna förslaget till detaljplan och 
detaljplaneändring.

Underrättelse om beslutet till förvaltningsdomstolen och till dem som anfört besvär

Om stadsfullmäktiges beslut om godkännande av detaljplanen 
(14.12.2011) har det anförts besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Enligt 196 § i markanvändnings- och bygglagen 
ska staden skriftligen underrätta förvaltningsdomstolen samt dem som 
sökt ändring om det nya beslut som fattats med anledning av en 
rättelseuppmaning.

Detaljplanen och detaljplaneändringen för Vallgårdsdalen nr 11978

På stadsfullmäktiges föredragningslista 14.12.2011 konstaterades 
följande:

Utgångspunkter

Stadsplaneringsnämndens tidigare beslut

Stadsplaneringsnämnden godkände 12.1.2006 alternativen 1 och 2 för 
översiktsplanen för kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen som underlag 
för den fortsatta planeringen och uppmanade samtidigt 
detaljplaneavdelningen att vidta åtgärder för att ändra de detaljplaner 
som anläggandet av kollektivtrafikgatan förutsätter. I alternativet 1 hade 
kollektivtrafikgatans linje dragits från Tavastvägen till Backasgatan norr 
om Vallgårds koloniträdgård och i alternativet 2 från Gumtäktsbacken 
till Backasgatan via Jyränkövägen och norr om Vallgårds 
koloniträdgård.

Stadsstyrelsen uppmanade 25.6.2007 byggnadskontoret och 
stadsplaneringskontoret att brådskande vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att göra Gumtäkts campus till en del av 
Vetenskapslinjens rutt genom att utnyttja det nuvarande gatunätet i 
Gumtäkt. Vetenskapslinjen började trafikera via Gumtäktsbacken i 
augusti 2009.

Stadsplaneringsnämnden återremitterade 18.12.2008 förslaget till 
detaljplan och detaljplaneändring för kollektivtrafikgatan (nr 11822) för 
ny beredning. Kollektivtrafikgatan hade i detaljplanen dragits från 
Gumtäktsbacken via Jyränkövägen till Backasgatan.

Stadsstyrelsen hävde 2.2.2009 stadsplaneringsnämndens beslut och 
uppmanade stadsplaneringsnämnden att vidta åtgärder för att det 
alternativ som bygger på en förlängning av Pehr Kalms gata kan 
förverkligas från Gumtäktsbacken till Storängsgatan.
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Kumpula-Seura ry motsatte sig detta alternativ i sin skrivelse daterad 
15.3.2009 och föreslog alternativ med ett försök med snabbussar och 
gatuvärmning. Stadsplaneringskontoret instämde med affärsverket 
trafikverket (HST) i frågan och ansåg att snabbussförsöket inte är 
motiverat. Skrivelsen och svaret till denna utgör bilaga 4 till detta 
ärende på föredragningslistan.

Stadsplaneringsnämnden behandlade 2.4.2009 en trafikplan för en 
kollektivtrafikgata i enlighet med den gällande detaljplanen. I planen 
går gatan från Gumtäktsbacken till Storängsgatan. Nämnden 
förkastade planen och uppmanade stadsplaneringskontoret att utreda 
trafikarrangemangen beträffande förbindelserna till Gumtäkts campus 
och effektiviseringen av den tvärgående trafiken. Samtidigt uppmanade 
stadsstyrelsen förvaltningen att omedelbart inleda planeringen av 
gång- och cykelvägar till Gumtäktsbacken. Stadsstyrelsen tog 
trafikplanen upp till behandling och beslutade vidmakthålla nämndens 
beslut 14.4.2009. I denna fas gavs stadsstyrelsen till känna en till 
stadsstyrelsens ordförande adresserad skrivelse. I skrivelsen ville man 
bevara park- och koloniträdgårdsområdet som en sammanhängande 
helhet i enlighet med nämndernas tidigare beslut och man motsatte sig 
den nya kollektivtrafikgatan. Skrivelsen utgör bilaga 5 till detta ärende 
på föredragningslistan.

Stadsplaneringsnämnden antecknade 10.12.2009 utredningen om 
förbättring av kollektivtrafikförbindelserna till Gumtäkt och om 
effektivisering av den tvärgående trafiken.

Generalplan och detaljplaner

I Generalplan 2002 för Helsingfors (Stge 26.11.2003, trädde i kraft i 
detaljplaneområdet 23.12.2004) tas området upp som 
stadsparksområde som ska utvecklas som en mångsidig verksamhets-, 
mötesplats- och naturmiljö. I området får byggas sådana lokaler och 
trafikleder som är nödvändiga för den samhällstekniska försörjningen. 
Det är fråga om ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på 
landskapskulturen värdefullt område som ska utvecklas utgående från 
att värdena och särdragen för området bevaras.

För största delen av området gäller detaljplan nr 9010, fastställd 
30.10.1987. I detaljplanen är området kollektivtrafikgata och gatu- och 
parkområde. För området gäller dessutom sju andra detaljplaner. 

Järnvägen och området mellan Tavastvägen och Vallgårds 
koloniträdgård har inte planlagts.

Ägandeförhållanden

Området är i stadens ägo.
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Allmän beskrivning av området

Området är mestadels rekreationsområde med rikligt av anlagt 
parkområde. Vid östra kanten av detaljplanområdet löper Tavastvägen.

I omedelbar närhet till området ligger Gumtäkts botaniska trädgård, 
Gumtäkts gård, Vallgårds koloniträdgård och universitetets 
campusområde med bl.a. ett vetenskapligt bibliotek och ett
idrottscentrum.

Mål

Detaljplanen och detaljplaneändringen har som mål att höja 
kollektivtrafikens servicenivå och att dra kollektivtrafikgatans linje 
genom Vallgårdsdalen utgående från att bullerolägenheterna och de 
landskapsmässiga skadorna av gatan minimeras.

Innehållet i detaljplanen och detaljplaneändringen

Detaljplanen och detaljplaneändringen gör det möjligt att anlägga en 
kollektivtrafikgata genom Vallgårdsdalen från Tavastvägen till 
Backasgatan. Gatan går i praktiken på platsen för den nedlagda 
järnvägen och fortsätter till Backasgatan genom en tunnel i sluttningen 
nordost om simcentret.

Samtidigt stryks reserveringen i detaljplanen för en kollektivtrafikgata 
från Gumtäktsbacken genom Gumtäktsdalens parkområde till 
Storängsgatan (den s.k. förlängningen av Pehr Kalms gata).

Dessutom görs det möjligt att anlägga en gång- och cykelförbindelse 
från Jyränkövägen till Gumtäkts campus och att bygga en gång- och 
cykelbro från Gumtäkts campus till Gustav Vasas väg och till 
köpcentret Arabia.

Avsikten är att kollektivtrafikgatan trafikeras först av bussar. 
Kollektivtrafikgatan förbättrar möjligheterna att organisera rutterna från 
Gumtäkt och Arabiastranden via Böle i riktningen mot Tölö. 
Kollektivtrafikgatan gör det dessutom möjligt att dra en 
spårvagnsförbindelse mellan Böle och Fiskehamnen. I inledningsfasen 
tjänar kollektivtrafikgatan speciellt Vetenskapslinjen (regionlinjen 506) 
som trafikerar från Vik till Norra Hagalund via Arabiastranden, Gumtäkt, 
Böle, Mejlans och Otnäs och kopplar ihop olika läroanstalter.

Anläggandet av en kollektivtrafikförbindelse genom parkområdet har 
väckt starkt motstånd och det har föreslagits att Vetenskapslinjen ska 
dras och göras snabbare i det redan befintliga gatunätet.

Mest betydelsefulla konsekvenser



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 460 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Kollektivtrafikgatan förbättrar kollektivtrafikens tvärgående rutter och 
möjligheterna att omorganisera dem. Gatan gör det möjligt att inrätta 
nya tvärgående linjer och att planera om vissa busslinjer som nu kör 
via Gumtäkt eller Arabiastranden till en rutt via Böle i riktningen mot 
Tölö.

Kollektivtrafikgatan gör det möjligt att dra en spårvagnslinje från Böle till 
Hermanstad. Spårvagnsförbindelsen kan senare förlängas till 
Fiskehamnen.

En hållplats vid huvudingången till botaniska trädgården gör det lättare 
att komma till den nationellt värdefulla trädgården.

Gumtäkts gårds visuellt dominerande läge i landskapet minskar i 
betydelse om kollektivtrafikgatan anläggs. Man ska dock komma ihåg 
att byggandet av Tavastvägens bro klippte av förbindelsen mellan 
gården och Gammelstadsviken och jämfört med detta har 
kollektivtrafikgatan en relativt liten inverkan på situationen.

Om kollektivtrafikgatan eventuellt anläggs, erbjuder området inte längre 
likadana möjligheter till rekreation eftersom kollektivtrafikgatan söndrar 
det sammanhängande grön- och rekreationsområdet. Olägenheterna 
av kollektivtrafikgatan för rekreationsmöjligheterna kan emellertid 
jämföras med olägenheterna av hamnbanan och så till vida är 
förändringen inte betydligt stor.

Den kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla koloniträdgården 
har redan drabbats av landskaps- och bullerolägenheter när 
hamnbanan tidigare löpte vid norra kanten av koloniträdgården. De 
tilläggsolägenheter som föranleds av den nu planerade 
kollektivtrafikgatan är små jämfört med situationen med järnvägsbanan. 
Man har strävat efter att minska olägenheterna genom att i detaljplanen 
ange en bestämmelse om ett ogenombrutet 1,2 meter högt stängsel.

Buller- och utsläppsolägenheterna av kollektivtrafikgatan är inte 
väsentliga och bullernivån 55 dB överskrids inte. Det ingår i förslaget till 
detaljplan ett bullerskydd som ska byggas vid Tavastvägen öster om 
koloniträdgården. Bullerskyddet minskar betydligt bullerolägenheterna i 
Vallgårds koloniträdgård och i Vallgårdsdalen.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen orsakar staden kostnader på ca 10,5 
mn euro exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna fördelar sig enligt 
följande: Gator 2,40 mn euro, tunnel (155 m) 4,65 mn euro, 
skyddsstängsel för koloniträdgården (h = 1,2 m) 0,80 mn euro, 
bullerskydd vid Tavastvägen 0,55 mn euro, VP-områden 0,65 mn euro, 
EV-områden 0,14 mn euro, dränering 0,45 mn euro, broar 0,60 mn 
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euro, ledningsflyttningar (vattenförsörjning) 0,13 mn euro och 
ledningsflyttningar (energi) 0,13 mn euro.

Gång- och cykelbron över Gustav Vasas väg ingår inte i kostnaderna 
ovan. Kostnaderna för bron uppskattas uppgå till ca 1,8−2 mn euro.

Genomförande

Kollektivtrafikgatan kan anläggas genast efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på stadens initiativ. 

Intressenterna underrättades om att frågan blivit väckt genom en 
skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning. Samtidigt 
med skrivelsen fick de ett program för deltagande och bedömning 
(daterat 7.3.2007). Ett uppdaterat program för deltagande och 
bedömning skickades till intressenterna med utkastet till detaljplan 
(skrivelsen daterad 6.10.2008) Det uppdaterade programmet för 
deltagande och bedömning, utkastet till detaljplan och utkastet till 
detaljplanebeskrivning hölls framlagda 13−31.10.2008. Ett 
diskussionsmöte ordnades 29.10.2008 i stadsplaneringskontorets 
auditorium.

Det åter uppdaterade programmet för deltagande och bedömning 
(31.3.2010), utkastet till detaljplan och utkastet till 
detaljplanebeskrivning hölls framlagda 12−30.4.2010 på 
Arabiastrandens, Böle och Vallgårds bibliotek, på 
stadsplaneringskontoret och på stadsplaneringskontorets webbplats.

Ett diskussionsmöte ordnades 20.4.2010 i stadsplaneringskontorets 
auditorium.

Myndighetssamarbete

Myndighetssamarbete bedrevs under beredningen av detaljplanen och 
detaljplaneändringen med affärsverket trafikverket, 
Helsingforsregionens trafik och byggnadskontoret.

Helsingforsregionens trafik HRT konstaterade i sitt utlåtande att 
affärsverket understöder anläggandet av kollektivtrafikgatan.

Stadsmuseet konstaterade att förläggandet av busstrafik till 
Vallgårdsdalen inte stöder bevarandet av den parkliknande 
grönområdeshelheten i närheten av koloniträdgården och Gumtäkts 
gård. Museet tillstyrkte inte detaljplaneändringen.

Åsikter
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Detaljplaneavdelningen fick 18 skrivelser med åsikter under 
beredningen av detaljplaneändringen. Dessutom framfördes muntliga 
åsikter vid diskussionsmötet och per telefon.

I åsikterna framhävdes motståndet mot anläggandet av 
kollektivtrafikgatan och ifrågasattes hela projektets nödvändighet. En 
del av åsikterna var för projektet och i dem önskade man att projektet 
snarast ska förverkligas.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att man har strävat 
efter att minimera de landskapsmässiga skadorna och 
bullerolägenheterna genom att täcka gatan på den landskapsmässigt 
känsligaste punkten och genom att uppföra ett stängsel vid norra 
kanten av koloniträdgården.

För de skriftliga åsikterna, myndigheternas ställningstaganden och 
genmälena till dessa redogörs mer i detalj i rapporten om växelverkan 
(bilaga 4). Promemorian från diskussionsmötet har fogats till rapporten 
om växelverkan.

Statistiska uppgifter

Området omfattar sammanlagt 71 255 m², varav 25 335 m² är 
parkområde (VP), 29 614 m² gatuområde, 1 157 m² gatuområde för 
gång- och cykeltrafik, 1 793 m² område för allmän parkering (LP) och 
13 356 m² skyddsgrönområde (EV).

Förslaget framlagt, anmärkningar och utlåtanden

Förslaget hölls offentligt framlagt 13.8−13.9.2010, vilket hade kungjorts 
i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Tio 
anmärkningar gjordes mot förslaget. Två skrivelser kom utanför tiden 
för framläggandet.

Förslaget har dessutom sänts för utlåtande till räddningsnämnden, 
fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, 
direktionen för stadsmuseet, affärsverket trafikverket, affärsverket 
Helsingfors Vatten, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, 
Helsingfors universitet, Helsingforsregionens trafik HRT och Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Anmärkningar

Anmärkningarna gäller växelverkan, beaktandet av generalplanen och 
landskapsplanen, uppfyllandet av markanvändnings- och bygglagen 
och de riksomfattande målen för områdesanvändningen, användningen 
av Vallgårdsdalen som ett rekreationsområde, de landskapsmässiga 
förändringar som kollektivtrafikgatan medför, miljöstörningarna av 
kollektivtrafikgatan, konsekvenserna för trafik och hållbar utveckling.
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För anmärkningarna och genmälena till dessa redogörs mer i detalj i 
rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Utlåtanden

Utlåtandena gäller beaktandet av generalplanen och landskapsplanen, 
områdets användning för rekreation, de ekologiska korridorerna och 
beaktandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. I utlåtandena 
föreslås att man ska avstå från att anlägga kollektivtrafikgatan eller att 
förbindelsen ska förverkligas som en spårvagnsförbindelse. Det anhålls 
om bullerutredningar om bullret från kollektivtrafikgatan och 
tilläggsutredningar om gatans nödvändighet. Det föreslås att 
linjedragningen för gång- och cykelbron och gång- och 
cykelförbindelsen ska ändras och konsekvenserna av bron för 
landskapet ska utredas.

Fastighetsnämnden hänvisar till landskapsplanen och konstaterar att 
nämnden inte tillstyrker anläggandet av en kollektivtrafikgata i området 
utan understöder en spårvagnsförbindelse genom området.

Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker inte heller anläggandet av en 
kollektivtrafikgata men understöder en spårvagnsförbindelse genom 
området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar att det inte ges 
något alternativ för ordnandet av kollektivtrafiken i beskrivningen. 
Också konsekvenserna av västmetron för trafiken mellan Vik, 
Arabiastranden och Gumtäkts och Otnäs campusområden står öppna. 
Detaljplanen beaktar inte i tillräckligt stor utsträckning innehållet i 
generalplanen med rättsverkan.

Miljönämnden betonar att man alltid när det är möjligt ska föredra 
spårförbindelser i kollektivtrafikplaneringen. Spårvagnsalternativet med 
anslutningsförbindelser till Fiskehamnen ska vara den preliminära 
lösningen. Det är skäl att avstå från fortsatt planering av alternativet 
med en kollektivtrafikgata som baserar sig på busstrafik.

Direktionen för stadsmuseet tillstyrker inte förslaget till 
detaljplaneändring. Direktionen konstaterar att målen för bevarandet av 
koloniträdgårdens kulturhistoriska värden och för anläggandet av en 
kollektivtrafikgata är motstridiga med varandra. Att förlägga busstrafik 
till Vallgårdsdalen bidrar inte till bevarandet av den parkliknande 
grönområdeshelheten i närheten av koloniträdgården och Gumtäkts 
gård.

Utlåtandena har beaktats så att detaljplanebeteckningen för en gång- 
och cykelförbindelse över en gata eller ett trafikområde har förkortats 
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vid Gumtäkts äng och detaljplanebeskrivningen har kompletterats med 
de handlingar som nämns nedan.

För utlåtandena och genmälena till dessa redogörs mer i detalj i 
rapporten om växelverkan (bilaga 7).

Ändringar med anledning av anmärkningarna och utlåtandena

Ändringar på detaljplanekartan

 Detaljplanebeteckningen för en gång- och cykelförbindelse över 
en gata eller ett trafikområde har förkortats vid Gumtäkts äng.

 Detaljplanebestämmelsen I området ska byggas ett 
ogenombrutet stängsel som är 1,2 m högt mätt från gatans 
höjdläge. Beteckningen visar stängslets ungefärliga läge har 
ändrats till formen: I området ska byggas ett bullerskydd. 
Beteckningen visar bullerskyddets ungefärliga läge och 
siffervärdet dess ungefärliga höjd i meter från gatunivån.

 Den allmänna parkeringen som ligger parallellt med 
Tavastvägen har ändrats till gatuområde.

 En serviceförbindelse till botaniska trädgården har betecknats i 
Nylandersparken.

 Dessutom har kartan kompletterats med vissa justeringar av 
teknisk natur.  

Följande handlingar som förtydligar planen har fogats till beskrivningen:

 Bullerkartor över gatutrafiken
 Konsekvenser av Vallgårdsdalens kollektivtrafikgata för 

kollektivtrafiken
 Översiktsplan för kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen
 Landskapsmässiga konsekvenser av en övergångsbro över 

Gustav Vasas väg
 Referensplan för övergångsbron

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 5.5.2011 enhälligt tillägga följande 
komplettering i beslutsförslaget: Stadsplaneringsnämnden föreslår att 
det ska fästas speciell uppmärksamhet vid landskapsplanering och 
användning av högklassiga material i utarbetandet av gatuplanen. 
Nämnden fäster dessutom uppmärksamhet vid kvaliteten av den 
trafikerande utrustningen på linjerna.
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Skrivelse från As. Oy Isonniitynlaakso och dess gårdskommitté m.m. och föreningarnas 
skrivelser

As. Oy Isonniitynlaakso och dess gårdskommitté samt fyra andra 
bostadsaktiesbolag i området har sänt en skrivelse till stadsstyrelsen. 
Bolagen kräver att detaljplanen ska förkastas i fråga om en 
kollektivtrafikgata i Vallgårdsdalen och detaljplanen ska återremitteras 
för ny beredning utgående från att området bevaras som en stadspark 
och en grönförbindelse i enlighet med målen i generalplanen och 
landskapsplanen. Detaljplaneförslaget ska godkännas i fråga om en 
gång- och cykelbro över Gustav Vasas väg och åtgärder ska vidtas för 
att snarast bygga en täckt förbindelse från hållplatserna till Gumtäkts 
campusområde. HST ska få anvisningar om att dra en spårvagnslinje 
från Arabia till Böle i gatunätet och stadsplaneringskontoret och 
byggnadskontoret ska delta i samarbetet i syfte att anlägga en 
cykelrutt, dvs. en slags grönförbindelse, mellan Gammelstadsviken och 
Lillhoplax genom att delvis utnyttja det gamla järnvägsschaktet i 
Vallgårdsdalen.

Helsingfors naturskyddsförening rf motsätter sig förslaget till detaljplan i 
fråga om en kollektivtrafikgata i Vallgårdsdalen och kräver att ärendet 
ska återremitteras för ny beredning utgående från att området bevaras 
som en stadspark och ett grönområde i enlighet med målen i 
generalplanen och landskapsplanen. I samma skrivelse instämmer 
Helsingfors naturskyddsförening med skrivelsen från As. Oy 
Isonniitynlaakso m.m. i likhet med Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry 
och Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry.

Skrivelserna utgör bilaga 6 till detta ärende.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt stadsplaneringskontorets uppgifter 
förhindrar förslaget till detaljplan och trafikplanen inte att en 
grönförbindelse planeras och anläggs. Gång- och cykelförbindelserna i 
Vallgårdsdalen kan utvecklas oavsett kollektivtrafikgatan. 
Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att Kumpula-Seura ry har tillställt 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ett förslag om 
byggnadsskydd för den kulturhistoriskt värdefulla helheten kring 
Gumtäkts gård. Området som ska skyddas täcker delvis 
detaljplaneområdet för kollektivtrafikgatan.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att stadsplaneringsnämnden har 
utarbetat ett förslag till trafikplan för kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen 
(stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning nr 5991-
1/5.5.2011) som tas upp till behandling i stadsstyrelsen om förslaget till 
detaljplan för kollektivtrafikgatan vinner laga kraft.

Behandling av stadsfullmäktiges beslut 14.12.2011
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Under behandlingen av ärendet framställdes följande två förslag om 
återremiss och ett förslag om förkastande som inte blev godkända.

Ledamoten Jessica Karhu understödd av ledamoten Silvia Modig hade 
föreslagit att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
detaljplanebestämmelsen om kollektivtrafikgatan ska ändras så att den 
endast gäller landskapsanpassad spårvägstrafik med respekt för 
Vallgårdsdalens rekreations- och kulturvärden.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Tuomo Valokainen 
hade föreslagit att stadsfullmäktige återremitterar detaljplanen för ny 
beredning utgående från att gatureserveringarna i Vallgårdsdalen och 
för Pehr Kalms gata stryks i detaljplanen, området planläggs som 
stadspark och det utvecklas alternativa rutter för kollektivtrafiken inom 
gatu- och spårvägsnätet i närområdet.

Ledamoten Kati Peltola understödd av ledamoten Tea Vikstedt hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens 
förslag.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande fem 
hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen att 
möjligheterna utreds att minska buller- och dammolägenheterna i 
koloniträdgårdsområdet utöver med ett bullerplank också med en 
lämplig trädrad vid gatan. (Riitta Snäll)

2

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av kollektivtrafikgatan i 
Vallgårdsdalen att det under den fortsatta planeringen utreds med 
hurdana spärrar gatan kan avstängas för privatbilar så att gatan 
fungerar bara som kollektivtrafikgata. (Maija Anttila)

3

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av kollektivtrafikgatan i 
Vallgårdsdalen att det utreds om bullret från busstrafiken kan 
begränsas genom att på gatan tillåta bara bussar som är tystare än 
enligt den vanliga kravnivån, till exempel hybridbussar. (Jessica Karhu)

4

Stadsfullmäktige påskyndar genomförandet av de 
bullerbekämpningsåtgärder som anges i detaljplanen. (Heli Puura)

5
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Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om avledningsröret för 
dagvatten från Mellersta Böle via Vallgårdsdalen kan placeras så att 
det huvudsakligen löper under den kollektivtrafikgata som anges i 
detaljplanen. (Heli Puura)

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavakartta nro 11978
2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty 

10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012
3 Havainnekuvia
4 Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine
5 Kuntalaisen mielipide
6 Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet
7 Vuorovaikutusraportti 5.5.2011
8 Päätöshistoria
9 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen
10 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELY-

keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson 
asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978

11 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n 
suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

Bilagematerial

1 Ilmakuva kaava-alueesta
2 Leikkauskuva Vallilanlaaksosta

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
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Bilaga 10
Bilaga 11

Helsingin hallinto-oikeus Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Kirjeiden lähettäjät Förslagstext
Valitusten tekijät Förslagstext

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)
Helsingin Energia -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 652

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) 
katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. 
kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. 
kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. 
kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 
5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Käsittely

28.05.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Hylkäysehdotus:
Elina Moisio: Kaava hylätään

Kannattajat: Outi Ojala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaava hylätään

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, 
Risto Kolanen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen

Ei-äänet: 6
Annika Andersson, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Vesa 
Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

21.05.2012 Pöydälle

14.05.2012 Pöydälle

07.12.2011 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

28.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 14.12.2011 § 257

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för gatu-, park- och skyddsgrönområden i 22 
stadsdelen (Vallgård) och detaljplaneändring för gatu-, park- och 
järnvägsområden i 21 stadsdelen (Hermanstad), för parkområde, 
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område för allmän parkering och gatuområden i 22 stadsdelen 
(Vallgård), för parkområde i 23 stadsdelen (Majstad) och för park- och 
gatuområden i 24 stadsdelen (Gumtäkt) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11978, 
daterad 10.6.2010 och ändrad 5.5.2011.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande fem 
hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen att 
möjligheterna utreds att minska buller- och dammolägenheterna 
i koloniträdgårdsområdet utöver med ett bullerplank också med 
en lämplig trädrad vid gatan. (Riitta Snäll)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen att det under den fortsatta 
planeringen utreds med hurdana spärrar gatan kan avstängas 
för privatbilar så att gatan fungerar bara som kollektivtrafikgata. 
(Maija Anttila)

3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen att det utreds om bullret från 
busstrafiken kan begränsas genom att på gatan tillåta bara 
bussar som är tystare än enligt den vanliga kravnivån, till 
exempel hybridbussar. (Jessica Karhu)

4. Stadsfullmäktige påskyndar genomförandet av de 
bullerbekämpningsåtgärder som anges i detaljplanen. (Heli 
Puura)

5. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om avledningsröret för 
dagvatten från Mellersta Böle via Vallgårdsdalen kan placeras 
så att det huvudsakligen löper under den kollektivtrafikgata som 
anges i detaljplanen. (Heli Puura)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 
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Eventuella förslag om återremiss på andra grunder skulle framställas 
under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att följande förslag om återremiss 
hade framställts:

Ledamoten Jessica Karhu understödd av ledamoten Silvia Modig hade 
föreslagit att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
detaljplanebestämmelsen om kollektivtrafikgatan ska ändras så att den 
endast gäller landskapsanpassad spårvägstrafik med respekt för 
Vallgårdsdalens rekreations- och kulturvärden.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Tuomo Valokainen 
hade föreslagit att stadsfullmäktige återremitterar detaljplanen för ny 
beredning utgående från att gatureserveringarna i Vallgårdsdalen och 
för Pehr Kalms gata stryks i detaljplanen, området planläggs som 
stadspark och det utvecklas alternativa rutter för kollektivtrafiken inom 
gatu- och spårvägsnätet i närområdet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande. Först ställs ledamoten Jessica Karhus förslag 
om återremiss mot ledamoten Yrjö Hakanens förslag. Därefter röstas 
det mellan förslaget som vunnit vid den föregående röstningen och 
fortsatt behandling av ärendet.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jessica 
Karhus förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens 
förslag godkänts vid denna omröstning.

30 omröstningen

JA-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
detaljplanebestämmelsen om kollektivtrafikgatan ska ändras så att den 
endast gäller landskapsanpassad spårvägstrafik med respekt för 
Vallgårdsdalens rekreations- och kulturvärden.

NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar detaljplanen för ny 
beredning utgående från att gatureserveringarna i Vallgårdsdalen och 
för Pehr Kalms gata stryks i detaljplanen, området planläggs som 
stadspark och det utvecklas alternativa rutter för kollektivtrafiken inom 
gatu- och spårvägsnätet i närområdet.

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-
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Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Sanna 
Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari 
Näre, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Hanna-
Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville 
Ylikahri

Nej-röster: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry 
Bogomoloff, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, 
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi 
Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, 
Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Antti Vuorela

Blanka: 1
Jussi Halla-aho

Frånvarande: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande andra 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss godkänts.

31 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar detaljplanen för ny 
beredning utgående från att gatureserveringarna i Vallgårdsdalen och 
för Pehr Kalms gata stryks i detaljplanen, området planläggs som 
stadspark och det utvecklas alternativa rutter för kollektivtrafiken inom 
gatu- och spårvägsnätet i närområdet.

Ja-röster: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry 
Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli 
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Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi 
Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli 
Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, 
Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, 
Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Antti Vuorela

Nej-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-
Enckell, Tuija Brax, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna 
Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, 
Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Jussi Halla-aho

Frånvarande: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen 
understödd av ledamoten Tea Vikstedt under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens 
förslag.

Dessutom hade föreslagits följande sex hemställningsklämmar:

Riitta Snäll

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen att 
möjligheterna utreds att minska buller- och dammolägenheterna i 
koloniträdgårdsområdet utöver med ett bullerplank också med en 
lämplig trädrad vid gatan.

Understödd av: Seija Muurinen

Outi Alanko-Kahiluoto

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att det 
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utreds om det går att installera och ta i bruk automatiska pollare som 
fordonsspärrar i vardera ändan av kollektivtrafikgatan.

Understödd av: Jessica Karhu

Maija Anttila

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av kollektivtrafikgatan i 
Vallgårdsdalen att det under den fortsatta planeringen utreds med 
hurdana spärrar gatan kan avstängas för privatbilar så att gatan 
fungerar bara som kollektivtrafikgata.

Understödd av: Tarja Kantola

Jessica Karhu: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen att det utreds om bullret från 
busstrafiken kan begränsas genom att på gatan tillåta bara bussar som 
är tystare än enligt den vanliga kravnivån, till exempel hybridbussar.

Understödd av: Mari Holopainen

Heli Puura 1

Stadsfullmäktige påskyndar genomförandet av de 
bullerbekämpningsåtgärder som anges i detaljplanen.

Understödd av: Tarja Kantola

Heli Puura 2

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om avledningsröret för 
dagvatten från Mellersta Böle via Vallgårdsdalen kan placeras så att 
det huvudsakligen löper under den kollektivtrafikgata som anges i 
detaljplanen.

Understödd av: Tarja Kantola

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Kati Peltolas förslag om 
förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Vinner 
ledamoten Kati Peltolas förslag, förfaller de föreslagna 
hemställningsklämmarna. Vinner stadsstyrelsens förslag tas de 
föreslagna hemställningsklämmarna särskilt upp till omröstning så att 
ledamoten Outi Alanko-Kahiluotos hemställningskläm först ställs mot 
ledamoten Maija Anttilas hemställningskläm och därefter röstas det om 
godkännande av den kläm som vunnit vid den föregående 
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omröstningen. Annars tas de föreslagna hemställningsklämmarna 
särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande tredje 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Kati Peltolas förslag om 
förkastande godkänts.

32 omröstningen

JA-förslag: Stn

NEJ-förslag: Jag föreslår att förslaget förkastas.

Ja-röster: 46
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, 
Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel 
Hiltunen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele 
Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-
Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna 
Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta 
Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja 
Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Antti Vuorela

Nej-röster: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö 
Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura 
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Jussi Halla-aho

Frånvarande: 1
Reiska Laine

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande fjärde 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Riitta Snälls 
hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.
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33 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
detaljplanen att möjligheterna utreds att minska buller- och 
dammolägenheterna i koloniträdgårdsområdet utöver med ett 
bullerplank också med en lämplig trädrad vid gatan.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, 
Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, 
Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja Kantola, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Terhi 
Mäki, Silvia Modig, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara 
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna 
Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa 
Siimes, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo 
Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Antti Vuorela

Nej-röster: 2
Kimmo Helistö, Nils Torvalds

Blanka: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö 
Hakanen, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Elina Moisio, Outi 
Ojala, Jan D Oker-Blom, Kati Peltola, Mari Puoskari, Tuomas 
Rantanen, Olli Sademies, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Frånvarande: 2
Zahra Abdulla, Reiska Laine

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande femte 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Outi Alanko-
Kahiluotos hemställningskläm röstar ja; vinner nej, har ledamoten Maija 
Anttilas hemställningskläm godkänts vid denna omröstning.

34 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna 
kläm att det utreds om det går att installera och ta i bruk automatiska 
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pollare som fordonsspärrar i vardera ändan av kollektivtrafikgatan.

NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen att det under den fortsatta 
planeringen utreds med hurdana spärrar gatan kan avstängas för 
privatbilar så att gatan fungerar bara som kollektivtrafikgata.

Ja-röster: 35
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Sture 
Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, 
Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nils Torvalds, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Ville Ylikahri

Nej-röster: 44
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, 
Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja 
Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-
aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, 
Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Antti Vuorela

Blanka: 5
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jan Vapaavuori, Markku 
Vuorinen

Frånvarande: 1
Reiska Laine

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande sjätte 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maija Anttilas 
hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

35 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen att det under den fortsatta 
planeringen utreds med hurdana spärrar gatan kan avstängas för 
privatbilar så att gatan fungerar bara som kollektivtrafikgata.



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 478 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma 
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika 
Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, 
Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele 
Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, 
Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna 
Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, 
Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka 
Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Nina Huru

Blanka: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Jussi Halla-aho, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Jan D Oker-
Blom, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Markku Vuorinen

Frånvarande: 1
Reiska Laine

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande sjunde 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jessica 
Karhus hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

36 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen att det utreds om bullret från 
busstrafiken kan begränsas genom att på gatan tillåta bara bussar som 
är tystare än enligt den vanliga kravnivån, till exempel hybridbussar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma 
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Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö 
Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, 
Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma 
Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina 
Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati 
Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, 
Olli Sademies, Hanna-Kaisa Siimes, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville 
Ylikahri

Blanka: 32
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, 
Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, 
Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta 
Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja 
Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 3
Mika Ebeling, Reiska Laine, Jan D Oker-Blom

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande åttonde 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Heli Puuras 
hemställningskläm nr 1 röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

37 omröstningen

JA-förslag:  Stadsfullmäktige påskyndar genomförandet av de 
bullerbekämpningsåtgärder som anges i detaljplanen.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija 
Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari 
Holopainen, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, 
Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-
Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
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Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, 
Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Nina 
Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Olli Sademies, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, 
Markku Vuorinen

Frånvarande: 1
Reiska Laine

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande nionde 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Heli Puuras 
hemställningskläm nr 2 röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

38 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om 
avledningsröret för dagvatten från Mellersta Böle via Vallgårdsdalen 
kan placeras så att det huvudsakligen löper under den 
kollektivtrafikgata som anges i detaljplanen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry 
Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti 
Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, 
Rakel Hiltunen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Emma Kari, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, 
Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, 
Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia 
Pakarinen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho 
Romakkaniemi, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, 
Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-
Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 481 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Blanka: 13
Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, 
Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Olli Sademies, Sari 
Sarkomaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori, Markku 
Vuorinen

Frånvarande: 5
Mika Ebeling, Minerva Krohn, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Terhi 
Peltokorpi

Föredragande
Stadsstyrelse

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 200
Detaljplaneändring för tomterna nr 31134/7 och 8 på Drumsö (nr 
12022)

HEL 2011-001344 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna nr 7 och 8 i kvarteret nr 
31134 i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 12022, daterad 9.12.2010 och ändrad 
24.4.2012.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera detaljplanen 
för ny beredning utgående från att byggrätten minskas från den nu 
föreslagna.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 24.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 24.4.2012, päivitetty Kslk:n 24.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 24.4.2012
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 24.4.2012
5 Päätöshistoria ennen 24.4.2012
6 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
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rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomterna nr 
7 och 8 i kvarteret nr 31134 i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12022, 
daterad 9.12.2010 och ändrad 24.4.2012.

Sammandrag

Tomterna ligger på Skinnbyxvägen 1 och 3.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att omdisponera en kontors- och 
affärstomt till en tomt för flervåningshus (AK) på vilken det får uppföras 
två bostadshus i 6–8 våningar. De nuvarande husen rivs. Byggrätten 
för tomten är 5 600 m² vy och tomtexploateringstalet 1,7. På minst 50 
% av tomtens bostadsvåningsyta i detaljplanen ska det byggas 
bostäder med två eller fler sovrum. Den genomsnittliga ytan för dessa 
bostäder ska uppgå till minst 80 m² lägenhetsyta. Bestämmelsen gäller 
inte hyresbostadsproduktion. Det huvudsakliga fasadmaterialet för 
husen ska vara platsmurat rödtegel och treskiktsputs. Bilplatserna ska 
förläggas till underjordiska lokaler på tomten.

Föredraganden

Utgångspunkter

Beslut

Enligt principerna för markanvändningen på de centrala tomterna för 
verksamhetslokaler i Hallonnäs, godkända av stadsplaneringsnämnden 
23.3.2006, får tomterna för verksamhetslokaler i kvarteret nr 31134 
omdisponeras för bostadsbruk.

Planläggningsläge

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett område 
som domineras av flervåningshus.
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Tomten nr 7 utgör i detaljplanen fastställd år 1966 kvartersområde för 
affärsbyggnader (AL) i vilket det får byggas ett hus i tre våningar. 
Tomtexploateringstalet är 1,0 (1 659 m² vy). Tomten nr 8 tas i 
detaljplanen godkänd av stadsfullmäktige år 1993 upp som 
kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K) i vilket det får 
uppföras en högst 16 meter hög byggnad. Byggrätten för tomten är 3 
272 m² vy (e = 2,0).

Ägandeförhållanden

Tomterna är i privat ägo.

Allmän beskrivning av tomten

På tomten nr 7 finns en affärs- och kontorsbyggnad i tre våningar från 
1970 och på tomten nr 8 en kontorsbyggnad i fem våningar med 
idrottslokaler från 1975.

Tomterna ligger i arbetsplats- och bostadsområdet Hallonnäs där 
servicen är koncentrerad till den näraliggande Heikasplatsen. Kvarteret 
nr 31134 är huvudsakligen i bostadsbruk. Området öster om 
Hallonnäsgatan utgör företagsområde. Söder om Skinnbyxvägen finns 
ett bostadskvarter.

Skyddsobjekt

I detaljplaneområdet finns inga byggnader som föreslås bli skyddade 
av stadsmuseet. I stadsplaneringsnämndens utredning om 
byggnaderna för verksamhetslokaler i Hallonnäs uppskattas de 
nuvarande husen som arkitektoniskt vanliga och de anses inte har 
något särskilt historiskt värde. De är dock ett synligt och positivt 
element i stadsbilden.

Miljöstörningar

Trafiken på gatan medför buller. En miljöteknisk grundutredning har 
gjorts upp om de lokala företagens verksamhetshistoria, 
markföroreningarna och saneringsbehovet. Förorenad mark har 
konstaterats i objektet.

Innehållet i detaljplaneändringen

Mål

Målet för detaljplaneändringen är att bygga bostadshus som på ett 
naturligt sätt kompletterar kvarteret och gatubilden och passar in i de 
aktuella planerna att ändra granntomterna nr 31134/2 och 9. Avsikten 
är dessutom att göra det möjligt med närservice i liten skala i området.

Kvartersområde för flervåningshus (AK)
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I enlighet med referensplanen har det av tomterna nr 7 och 8 bildats en 
tomt nr 19 i ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Två 
bostadshus i 6–8 våningar uppförs vid gatan så att vyer öppnar sig 
mellan husen. På minst 50 % av tomtens bostadsvåningsyta i 
detaljplanen ska sådana bostäder byggas som har två eller fler sovrum. 
Den genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska uppgå till minst 80 m² 
lägenhetsyta. Bestämmelsen gäller inte hyresbostadsproduktion. Till 
tomten ska förläggas butiker eller andra lokaler för kundservice på 
minst 100 m². Tomten får också inrymma daghemslokaler för barn. Det 
huvudsakliga fasadmaterialet för byggnaderna ska vara platsmurat 
rödtegel eller täckande puts.

Den nya tomtens yta är 3 318 m² och byggrätten uppgår till 5 600 m² vy 
(e = 1,7). Det ska anläggas minst en bilplats per 100 m² 
bostadsvåningsyta. Bilplatserna ska förläggas till underjordiska lokaler 
på tomten.

Samhällsteknisk försörjning

Området omfattas av de nödvändiga nätverken för samhällsteknisk 
försörjning.

Markens byggbarhet och renhet

Föroreningarna i marken ska vidare utredas under rivningen av husen 
innan bygglov beviljas och den förorenade marken ska saneras innan 
byggarbetena inleds.

Miljöstörningar

Ljudisoleringen mot trafikbuller på ytterväggarna, fönstren och de 
övriga konstruktionerna i bostäderna mot gatan ska uppgå till minst 34 
dB(LAeq).

Konsekvenser av detaljplaneändringen

Konsekvenser för samhällsstrukturen, den byggda miljön och stadsbilden

Att omdisponera affärs- och verksamhetslokalstomterna till 
bostadstomter i enlighet med detaljplaneändringen kompletterar 
kvarteret nr 31134 som i aktuella detaljplaneändringar kommer nästan 
helt att ändras till ett bostadskvarter. Byggandet ökar bostadsutbudet 
nära den goda servicen, de smidiga trafikförbindelserna och parkerna 
på Drumsö. Vyerna från grannhusen förändras och skyms till vissa 
delar. Gårdsområdet på tomtens sida mot granntomten blir större än för 
tillfället. Idrottstjänster och affärer i de nuvarande husen läggs ned. I 
detaljplaneändringen anvisas en reservering för servicelokaler på 
tomten.
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Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet blev aktuellt på tomtägaren NCC Rakennus Oy:s 
ansökan (kom in 28.2.2007). Den tidigare ägaren till tomten nr 31134/7 
Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12 c/o Oy Kreuto Ab har 22.1.2004 
anhållit om detaljplaneändring i syfte att omdisponera tomten för 
boende. Detaljplaneändringen har beretts utifrån principerna godkända 
av stadsplaneringsnämnden år 1996.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt med en skrivelse från stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelning. Samtidigt fick de ett program för deltagande och 
bedömning (daterat 14.10.2010).

Deltagande och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning som ingår i detaljplanebeskrivningen.

Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning 
hölls framlagda på stadsplaneringskontoret, på Drumsö bibliotek och 
på stadsplaneringskontorets webbsidor 28.10–19.11.2010.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplaneändringen utfördes 
myndighetssamarbete med byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och 
stadsmuseet.

Miljöcentralen har meddelat att det är nödvändigt att undersöka den 
förorenade marken på tomterna och att verksamhetshistorien ska 
utredas mer i detalj. I planeringen av bostadshusen ska man beakta att 
ventilationsanordningarna i byggnaden som ska bevaras på 
granntomten nr 31134/9 eventuellt medför buller.

De frågor som miljöcentralen tagit upp har beaktats i beredningen av 
förslaget till detaljplan.

Åsikter

Under beredningen av detaljplaneändringen fick 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning två skrivelser med 
åsikter om utkastet till detaljplaneändring. Dessutom framfördes 
muntliga åsikter per telefon.

Åsikterna gällde omdisponeringen av industritomter för bostadsbruk, 
den fritt finansierade bostadsproduktionen med kravet på den 
genomsnittliga ytan på 75 m² och det för höga och täta byggsättet, 
bilplatsskyldigheten, frågan om otillräckliga tjänster och saknaden av 
en helhetsplan.
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Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att kravet på en 
genomsnittlig våningsyta anges i en detaljplanebestämmelse. 
Byggandet följer samma exploateringstal som anges i de övriga 
detaljplaneändringarna för området.

I rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställningstaganden 
och åsikterna i sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Förslaget till detaljplaneändring framlagt, anmärkningar och utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 4.2–7.3.2011. 
Två anmärkningar gjordes mot förslaget.

Affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster, fastighetskontoret, 
byggnadskontoret och miljöcentralen gav utlåtande om förslaget.

Anmärkningar

Drumsö-Sällskapet rf anser att byggrätten är överdimensionerad, 
kravet på bostädernas genomsnittliga yta orimligt, minimikravet på 
bilplatser för litet och bestämmelsen om att bygga butiker och andra 
lokaler för kundservice på minst 100 m² underdimensionerat. Det ska 
förläggas dagvårdslokaler för barn till tomten. Det är oroväckande att 
antalet arbetstillfällen ständigt minskar med anledning av att 
nybyggnader uppförs.

I den andra anmärkningen föreslås att detaljplaneändringen på rättsliga 
grunder (1 §, 5 § och 54 § i markanvändnings- och bygglagen) ska 
återremitteras för ny beredning eftersom detaljplanen inte får leda till att 
kvaliteten på någons livsmiljö avsevärt försämras på ett sätt som inte är 
motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Tomtexploateringen 
är överdimensionerad, våningstalen för stora och avståndet från 
bostadshuset mot gården till huset på granntomten för kort. 
Bostadshusen i referensplanen blir mer än tio meter högre än 
bostadshusen på granntomten nr 31134/6, för vilka det anges felaktiga 
våningstal i förslaget. De hus som föreslås bli rivna är funktionellt 
värdefulla och de inrymmer bl.a. en av stadens första squashhallar. 
Uppgifterna i detaljplaneändringen innehåller brister och sakfel. De 
uppgifter som anges är ensidiga och tendentiösa. Detaljplaneändringen 
ska återremitteras för ny beredning utgående från att exploateringstalet 
och våningstalet ska minskas i huvudsak till samma nivå som 
grannbyggnaderna i norr och byggnadernas huvudsakliga 
fasadmaterial ska vara ljust till färgen.

Genmäle
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Förslaget till detaljplaneändring har med anledning av anmärkningen 
ändrats så att de planerade husens höjd har minskats och 
gårdsområdet mot granngården utvidgats. Detaljplanen har 
kompletterats med en bestämmelse om att byggmaterialen på 
fasaderna mot gården ska vara ljusa till färgen.

Servicen i Hallonnäs är koncentrerad i området vid Heikasplatsen med 
de bästa förutsättningarna för serviceutveckling. Den målsatta 
storleken på daghemsenheter ställer sådana krav på lokaler som i 
detta objekt inte kan förverkligas.

Det har gjorts en skuggutredning om det justerade förslaget till 
detaljplaneändring. Enligt utredningen blir den ljusa delen av 
anmärkarens gård mindre vid höstdagjämningen kl. 9 och kl. 12 men 
ökar kl. 15. Förändringen påverkas förutom av de planerade husens 
höjd även av det faktum att de nya husen ligger längre bort från 
granntomten är de nuvarande husen som ska rivas.

Bestämmelsen om bostädernas storleksfördelning har ändrats så att 
den stämmer överens med förslaget från arbetsgruppen för 
genomsnittlig yta om att minst 50 % av bostadsvåningsytan ska 
genomföras som bostäder med två eller fler sovrum. Den 
genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska uppgå till minst 80 m² 
lägenhetsyta. Bestämmelsen gäller inte hyresbostadsproduktion. 
Bostädernas storleksfördelning i referensplanen, som gjordes upp till 
underlag för förslaget till detaljplaneändring, stämmer överens med 
bestämmelsen.

Stadsplaneringsnämnden har år 2006 fattat ett principbeslut om 
omdisponering av tomterna för boende.

Utlåtanden

Miljöcentralen, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab och 
fastighetsnämnden har ingenting att påpeka om förslaget till 
detaljplaneändring. Enligt fastighetsnämnden ska behandlingen av 
detaljplaneändringen inte fortsättas förrän förhandlingarna i enlighet 
med det markpolitiska beslutet har förts och ett avtal ingåtts med 
tomtägaren. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
konstaterar att området omfattas av färdiga vattenledningar och avlopp.

Byggnadskontoret anser att den förorenade marken på tomten ska 
saneras innan byggarbetena inleds. En infart ska anläggas på 
byggnadens sida mot gatan och busshållplatsen vid Hallonnäsgatan 
ska beaktas då läget för infarten bestäms.

Genmäle
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Detaljplanen har en bestämmelse om marksanering. Enligt 
stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings granskning har 
läget för infarten ingen inverkan på busshållplatsens trafik.

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Ändringar med anledning av anmärkningarna

 De på tomten planerade husens höjd har minskats från åtta till 
dels sju, dels sex våningar.

 Gårdsområdet mot granngården har utvidgats.

 Kartan har fått en bestämmelse om att ljusa byggmaterial ska 
användas på fasaderna mot gården. 

Övriga ändringar

 Bestämmelsen om bostädernas storleksfördelning har i enlighet 
med förslaget från arbetsgruppen för genomsnittlig yta ändrats 
så att minst 50 % av bostadsvåningsytan ska genomföras som 
familjebostäder (två eller fler sovrum). Den genomsnittliga ytan 
för dessa bostäder ska uppgå till minst 80 m² lägenhetsyta. 
Bestämmelsen gäller inte hyresbostadsproduktion.

 Skuggutredningen har införts i detaljplanebeskrivningen. 

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Stadsstyrelsen konstaterar till slut att stadsstyrelsen 28.3.2011 
godkände ett villkorligt markanvändningsavtal som 4.3.2011 ingicks 
med Kiinteistö Oy Vattuniemenkatu 12 och Kiinteistö Oy 
Nahkahousuntie 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 kartta, päivätty 9.12.2010, 
muutettu 24.4.2012
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2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 selostus, päivätty 
9.12.2010, muutettu 24.4.2012, päivitetty Kslk:n 24.4.2012 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva 24.4.2012
4 Vuorovaikutusraportti 9.12.2010, täydennetty 24.4.2012
5 Päätöshistoria ennen 24.4.2012

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Rakennusvirasto
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 647

HEL 2011-001344 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tonttien nro 7 ja 8 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
9.12.2010 päivätyn ja 24.4.2012 muutetun piirustuksen nro 12022 
mukaisena. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 160

HEL 2011-001344 T 10 03 03

Ksv 0790_3, Nahkahousuntie 1-3, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 9.12.2010 päivätyn ja 
24.4.2012 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 
tontteja 7 ja 8 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12022 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät 
tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

 Tonteille suunniteltujen rakennusten korkeus on madallettu 
pihan puolella kahdeksasta kerroksesta osittain seitsemään, 
osittain kuuteen kerrokseen.

 Naapuripihalle avautuvaa piha-aluetta on laajennettu.

 On lisätty määräys käyttää pihan puolen julkisivuissa vaaleita 
rakennusmateriaaleja. 

Muut muutokset

 Asuntojen kokojakaumaa koskeva määräys on muutettu 
keskipinta-alatyöryhmän esityksen mukaisesti muotoon: "Tontin 
asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50 % 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 492 (701)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

tulee toteuttaa sellaisina asuntoina, joissa on kaksi 
makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan 
tulee olla vähintään 80 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske 
vuokratuotantoa."

 Asemakaavaselostukseen on liitetty varjotarkastelu.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli **********

- laskutus, hallintokeskus **********

- laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 201
Detaljplaneändring för tomten nr 31134/13 på Drumsö (nr 11933)

HEL 2011-001346 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 13 i kvarteret nr 31134 i 31 
stadsdelen (Drumsö) enligt stadsplaneringskontorets 
detaljplaneavdelnings ritning nr 11933, daterad 19.11.2009 och ändrad 
29.11.2011.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 kartta, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 selostus, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Osa päätöshistoriaa
5 Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 13 
i kvarteret nr 31134 i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt 
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stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 11933, 
daterad 19.11.2009 och ändrad 29.11.2011.

Sammandrag

Tomten ligger på Hallonnäsgränden 6.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att omdisponera tomten i fråga till 
en tomt för flervåningshus (AK) på vilken det får uppföras bostadshus i 
5–7 våningar vid Hallonnäsgränden och en ingångsbyggnad i en 
våning för en underjordisk parkeringshall. Byggrätten för tomten är 5 
700 m² vy (tomtexploateringstalet 1,54), vilket är 3 700 m² vy mer än i 
den gällande detaljplanen.

Föredraganden

Utgångspunkter

Generalplan och detaljplan

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett område 
som domineras av flervåningshus (bostäder/verksamhetslokaler) och 
som ska utvecklas för boende, handel, offentlig service och rekreation, 
icke-miljöstörande verksamhetslokaler och sådan samhällsteknisk 
försörjning och trafik som är nödvändig för området.

Tomten utgör i detaljplanen fastställd 30.11.1994 kvartersområde för 
servicebyggnader som tjänar boende (AH) i vilket det får uppföras även 
butiker på 2 000 m² vy. Tomtexploateringstalet är 0,45.

Principerna för markanvändningen på industritomterna i Hallonnäs

Enligt principerna för markanvändningen på de centrala tomterna för 
verksamhetslokaler i Hallonnäs, godkända av stadsplaneringsnämnden 
23.3.2006, får tomterna för verksamhetslokaler i kvarteret nr 31134 
omdisponeras för bostadsbruk.

Ägandeförhållanden

Tomten är i privat ägo.

Nuläge

Tomten har granntomternas bilplatser som servitut i två våningar och 
en affärsbyggnad i en våning med våningsyta på 1 673 m².

Tomten ligger i arbetsplats- och bostadsområdet Hallonnäs med 
mångsidiga funktioner där servicen är koncentrerad till området vid 
Heikasplatsen. Kvarteret har bostadshus i fem och nio våningar och 
byggnader för verksamhetslokaler som enligt 
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stadsplaneringsnämndens principbeslut får omdisponeras för 
bostadsbruk. Mittemot tomten på Hallonnäsgränden finns en 
industribyggnad för Helsingfors Yllespinneri Ab med bl.a. en stor 
dagligvarubutik och Itellas postkontor för företag i bottenvåningen.

Skyddsobjekt

Stadsmuseet föreslog 20.8.1999 att vissa objekt i Hallonnäs ska 
skyddas och att man ska sträva efter att bevara byggnadsbeståndet 
från 1960- och 1970-talen i området och som utgångspunkt för 
planeringen göra att de gamla husen utnyttjas i stället för att riva dem. 
Detaljplaneområdet har inga byggnader som enligt stadsmuseet ska 
skyddas. I stadsplaneringskontorets inventering och värdering över 
byggnaderna för verksamhetslokaler i Hallonnäs föreslås det inte att 
affärsbyggnaden på tomten ska skyddas.

Miljöstörningar

Trafiken på gatan medför buller. En preliminär utredning om 
fastighetens verksamhetshistoria, markföroreningarna och 
saneringsbehovet är under arbete.

Mål

Detaljplaneändringen har som mål att komplettera kvarteret och 
gatubilden genom att bygga bostäder som bra passar ihop med den 
aktuella planen att bygga bostäder på granntomten nr 31134/12. 
Dessutom syftar detaljplaneändringen till att göra det möjligt med 
närservice i liten skala på tomten.

Detaljplaneändring

Kvartersområde för flervåningshus (AK)

Tomten har omdisponerats till en tomt för flervåningshus på vilken det 
får uppföras bostadshus i 5–7 våningar vid Hallonnäsgränden och en 
ingångsbyggnad i en våning för en parkeringshall. Tomtens egna 
bilplatser och bilplatserna för granntomterna nr 31134/11, 14 och 15, 
som i detaljplanen anvisas på tomten i fråga, får anläggas på tre 
källarnivåer.

Den låga affärsbyggnaden på tomten rivs. Byggrätten för tomten är 5 
700 m² vy och tomtexploateringstalet 1,54.

Den genomsnittliga ytan för bostäderna ska vara minst 75 m² 
lägenhetsyta. Bestämmelsen gäller inte hyresbostadsproduktion. De 
huvudsakliga fasadmaterialen för byggnaderna ska vara platsmurat 
rödtegel, ljus puts och trä. Bilplatserna ska förläggas till underjordiska 
lokaler på tomten.
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Markens byggbarhet och renhet

Föroreningarna i marken ska vidare utredas under rivningen av 
byggnaden innan bygglov beviljas och den förorenade marken ska 
saneras innan byggarbetena inleds.

Miljöstörningar

Ljudisoleringen mot trafikbuller på ytterväggarna, fönstren och de 
övriga konstruktionerna i bostäderna mot gatan ska uppgå till minst 34 
dB(A).

Konsekvenser av att detaljplanen genomförs

Omdisponeringen till en bostadstomt kompletterar kvarteret nr 31134 
som i sin helhet kommer att ändras till ett bostadskvarter i de 
detaljplaneändringar som nu är under arbete. Byggandet ökar 
bostadsutbudet vid den goda servicen, de smidiga trafikförbindelserna 
och parkerna på Drumsö. Vyerna från bostäderna i grannhuset 
förändras. De nuvarande bilplatserna på tomten förläggs till 
underjordiska lokaler på tomten.

Planeringsfaser

Frågan om en detaljplaneändring väckt, program för deltagande och bedömning, 
växelverkan

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt och om framläggandet av utkastet till detaljplaneändring 
med en skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning. 
Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för deltagande och 
bedömning (daterad 15.5.2009).

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Utkastet till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt på 
stadsplaneringskontoret, på Drumsö bibliotek och på 
stadsplaneringskontorets webbsidor 25.5–4.6.2009.

Myndighetssamarbete

Miljöcentralen och stadsmuseet har ingenting att påpeka om 
programmet för deltagande och bedömning eller om utkastet till 
detaljplaneändring.

Åsikter

Under beredningen av detaljplaneändringen fick 
stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fem skrivelser med 
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åsikter som gällde utkastet till detaljplaneändring. Dessutom framfördes 
muntliga åsikter per telefon.

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning gällde 
bevarandet av granntomternas bilplatser som servitut och bevarandet 
av räddningsvägen, byggsättet och konsekvenserna för kvarterets 
utseende, behovet av enhetlig planering när tomterna planläggs, 
parkernas hållbarhet på Drumsö när invånartalet växer och bevarandet 
av busslinjerna efter att metrolinjen blir färdig.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att bilplatserna som 
servitut har betecknats i detaljplanen och det har säkerställts att 
räddningsvägen bevaras. Referensplanen för tomten har utarbetats i 
samarbete med planläggningen av granntomten nr 31134/12.

För åsikterna och genmälena till dessa redogörs mer i detalj i 
beslutshistorien (stadsplaneringsnämndens förslag till stadsstyrelsen 
19.11.2009).

Förslaget framlagt, utlåtanden

Förslaget hölls offentligt framlagt 31.12.2009–1.2.2010. Inga 
anmärkningar gjordes mot förslaget.

Affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, affärsverket 
Helsingfors Vatten, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen, 
räddningsnämnden och stadsmuseet gav sitt utlåtande om förslaget.

Utlåtanden

Affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, nämnden för allmänna 
arbeten och miljöcentralen har ingenting att påpeka om förslaget till 
detaljplaneändring.

Affärsverket Helsingfors Vatten konstaterar att fastigheterna nr 
31134/13 och 14 ska sinsemellan komma överens om arrangemangen 
med vattenledningar. Helsingfors Vatten tillstyrker förslaget till 
detaljplaneändring med påpekandet ovan.

Stadsmuseet anser inte att byggnaden på tomten har något särskilt 
värde och motsätter sig inte att den ska rivas. Stadsmuseet påpekar att 
inventeringen och värderingen av husen i Hallonnäs, som redan pågått 
i flera år, ska slutföras.

Räddningsnämnden anser att brandsäkerheten i de gemensamma 
underjordiska lokalerna ska planeras som en helhet och 
räddningssäkerhetsnivån i de lokaler som tagits i bruk ska bevaras i 
byggandet fasvis. Vid användning av trämaterial i byggnaden ska 
bestämmelserna om detta beaktas. Räddningsvägen ska vara 
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tillgänglig även under rivnings- och byggarbetena eller det ska tas hand 
om ersättande arrangemang.

Genmäle till utlåtandena från stadsmuseet och räddningsnämnden

Inventeringen och värderingen av byggnaderna i Hallonnäs har 
slutförts. Räddningsverkets krav beaktas enligt normal praxis i 
bygglovfasen.

Hörande av intressenterna

Med anledning av det fortsatta arbetet har byggrätten för tomten 
minskats med 600 m² vy och byggnadsytorna och 
bilplatsbestämmelsen i viss mån justerats. Kravet på dimensionering av 
cykelplatser har tillagts i detaljplanebestämmelserna.

Sökanden har hört sin granne beträffande de föreslagna ändringarna.

Asunto Oy Vattuniemenkatu 18 har i sin skrivelse 16.6.2011 meddelat 
att bolaget godkänner ändringarna i den justerade referensplanen.

Skrivelse av sökanden

Valios Pensionskassa föreslår (28.11.2011) att bestämmelsen om 
bostädernas genomsnittliga yta i detaljplanen ska strykas. Sökanden 
hänvisar till ett tidigare beslut om att på stadsstyrelsens förslag efter en 
omröstning 14.9.2009 stryka bestämmelsen i en detaljplaneändring för 
granntomten nr 31134/12. Sökanden anser att frågan ska lösas på ett 
likformigt och likställt sätt när det är fråga om tätt ihopkopplade tomter i 
samma kvarter.

Ändring i förslaget till detaljplaneändring

Förslaget till detaljplaneändring har ändrats så att byggrätten för 
tomten har i enlighet med den justerade referensplanen minskats med 
600 m² vy i syfte att göra det möjligt att bygga fasvis. Också 
byggnadsytorna och bilplatsbestämmelsen har i viss mån justerats. 
Kravet på dimensionering av cykelplatser har tillagts i 
detaljplanebestämmelserna.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Ändringar efter behandlingen i nämnden 29.11.2011

Efter behandlingen i nämnden 29.11.2011 har det kommit fram behov 
att justera ett våningstal och ett höjdläge i detaljplanekartan.

Våningstalet fem för en byggnad som planerats på tomtdelen mot 
gården och som ska uppföras i första byggfasen har ändrats till sex 
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våningar och höjdläget från +26,50 till +29,50, vilket stämmer överens 
med den referensplan för förslaget till detaljplaneändring som hölls 
offentligt framlagt och var ute på remiss 31.12.2009–1.2.2010 och med 
den referensplan som tillställdes stadsplaneringsnämnden 29.11.2011. 
Intressenterna har blivit hörda och de har gett sitt samtycke till planen.

Beskrivningen för detaljplaneändringen har justerats så att den 
motsvarar ändringarna.

Det har dessutom gjorts vissa justeringar av teknisk karaktär på 
detaljplanekartan.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Stadsstyrelsen konstaterar att kravet på en genomsnittlig yta på 75 m² 
lägenhetsyta för andra än hyresbostäder har varit ett motiverat mål för 
stadens program för markanvändning och boende som syftar till att öka 
antalet bostäder som lämpar sig för familjer i de stadsdelar som 
huvudsakligen har små bostäder. I objektet i fråga är det motiverat att 
bevara bestämmelsen för att säkerställa ett mångsidigt bostadsutbud i 
området. Stadsstyrelsen konstaterar till slut att stadsstyrelsen 
19.3.2012 godkände ett villkorligt markanvändningsavtal som 
13.3.2012 ingicks med Valios Pensionskassa.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 kartta, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 selostus, päivätty 
19.11.2009, muutettu 29.11.2011 ja 10.5.2012

3 Havainnekuva 29.11.2011
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
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ja ympäristökeskus asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseo
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 648

HEL 2011-001346 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31134 tontin nro 13 asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
19.11.2009 päivätyn ja 29.11.2011 muutetun piirustuksen nro 11933 
mukaisena.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2011 § 386

HEL 2011-001346 T 10 03 03

Ksv 0790_5, Vattuniemenkuja 6, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 19.11.2009 päivätyn ja 
29.11.2011 muutetun 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31134 
tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 11933 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta 
seuraavasti: 

 tontin rakennusoikeutta on tarkistetun viitesuunnitelman mukaan 
vaiheittain toteuttamisen mahdollistamiseksi vähennetty 600 k-
m2 ja rakennusaloja ja autopaikkamääräystä on vähäisessä 
määrin tarkistettu. Asemakaavamääräyksiin on lisätty 
polkupyöräpaikkojen mitoitusvaatimus. 

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta 
Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
kuulutuskustannukset kaavan tultua voimaan.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli  **********

- laskutus, Halke **********

- laskutus, Ksv **********

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -
merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-
alasta. 
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Kannattajat: Stefan Johansson

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä 
poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta. 

Jaa-äänet: 5
Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, Osmo Soininvaara, Sampo 
Villanen

Ei-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-
Leino

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
Bernitz Olga, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi
Makkonen Leena, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi
Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Tyynilä Satu, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi
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§ 202
Omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
räknat från 1.1.2013

1 inrätta en social- och hälsovårdsnämnd och ett social- och 
hälsovårdsverk som lyder under nämnden och godkänna instruktion för 
social- och hälsovårdsväsendet 

Instruktion för Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd ansvarar tillsammans 
med Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk, som lyder under 
nämnden, för stadens social- och hälsovårdsväsen, dock inte för 
barndagvården, i enlighet med de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen godkända målen.

Social- och hälsovårdsverket sköter de uppgifter som enligt hälso- och 
sjukvårdslagen ska skötas av hälsovårdscentraler.

Social- och hälsovårdsväsendets verksamhetsområde omfattar också 
det nykterhetsarbete som är föreskrivet för kommunen, de uppgifter 
som ankommer på kommunen när det gäller att främja invandrares 
integration och uppgiften att ordna ekonomiska rådgivningstjänster och 
skuldrådgivningstjänster.

Nämnden och verket ansvarar dessutom för läkemedelsförsörjningen 
vid institutionerna inom social- och hälsovårdsväsendet och för den 
övriga läkemedelsförsörjning som ankommer på social- och 
hälsovårdsväsendet.

2 §

Nämnden och dess sektioner

Nämnden har tretton ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. Minst en ledamot och dennes ersättare ska vara från den 
svenska språkgruppen.
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Stadsfullmäktige tillsätter för nämndens mandattid en första, en andra 
och en tredje sektion. Varje sektion har sju ledamöter. Fullmäktige 
väljer ordinarie nämndledamöter till ordförande i sektionerna. 
Ordförandena i sektionerna har samma ersättare där som i nämnden. 
Dessutom väljer fullmäktige för varje sektion sex extra ledamöter och 
en personlig ersättare för var och en av dessa. Fullmäktige väljer extra 
ledamöter till vice ordförande i sektionerna.

Ledamöterna och extra ledamöterna i tredje sektionen ska väljas från 
den svenska språkgruppen.

3 §

Föredragning

Ärendena vid nämndens sammanträden föredras av verkschefen, 
frånsett de fall då han har ålagt någon tjänsteinnehavare som är 
underställd honom att föredra ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden.

Ärendena vid sektionernas sammanträden föredras av chefen för 
avdelningen i fråga, frånsett de fall då verkschefen har ålagt någon 
annan tjänsteinnehavare att föredra ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden.

Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en 
föredragande som är underställd honom.

4 §

Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1 att övervaka att verket arbetar inom ramen för den 
fastställda budgeten och i enlighet med de av 
stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända 
målen 

2 att godkänna mål för verket och följa utfallet
3 att besluta om klient- och patientavgifter och priser i 

enlighet med anvisningar som stadsstyrelsen vid 
behov utfärdar separat och om andra avgifter, hyror 
och ersättningar och att godkänna grunder enligt 
vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

4 att besluta om fördelning av understödsanslag som 
står till nämndens disposition och övervaka 
användningen av understöden och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
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detta
5 att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och 

att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

6 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
godkänna planer och ritningar för andra projekt än 
lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

7 att besluta om upphandlingar, med undantag för 
aktier, och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

8 att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om 
uthyrning och annan upplåtelse av markområden, 
lokaler och anordningar för längst fem år åt gången, 
eller tills vidare om hyresförhållandet enligt avtal 
upphör senast sex månader efter uppsägning, och 
att godkänna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

9 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
besluta om förhyrning av lokaler och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta 

10 att besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets 
besittning till verkligt värde, med undantag för andra 
aktier än bostadsaktier som tillfallit staten som arv, 
och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

11 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets 
besittning utan vederlag eller under det verkliga 
värdet

12 att bevilja skadestånd i ärenden rörande verket då 
staden är ersättningsskyldig eller skadestånd anses 
skäligt och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

13 att helt eller delvis befria en anställd vid verket som 
vållat skada i tjänsten eller arbetet från skyldigheten 
att betala ersättning, såvida inte skadan har vållats 
avsiktligt eller genom grov oaktsamhet, och att 
fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare 
kan göra detta

14 att bevilja befrielse från avgifter och ersättningar 
som ska betalas till verket och från andra fordringar 
som verket har och att godkänna grunder enligt 
vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta
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15 att tillsätta en tillfällig sektion med uppgift att bereda 
ett bestämt ärende om ärendets natur särskilt kräver 
detta, varvid det som är föreskrivet om nämnden 
gäller för sektionen i tillämpliga delar

16 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
besluta om mottagande av egendom som donerats 
eller testamenterats till verket och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

17 att besluta om användning av egendom som tillfallit 
staten som arv och att godkänna grunder enligt vilka 
en tjänsteinnehavare kan göra detta

18 att fastställa antalet bäddplatser och antalet övriga 
vårdplatser och besluta om tillfälliga förändringar i 
fråga om dessa och att fastställa grunder enligt vilka 
en tjänsteinnehavare kan göra detta

19 att besluta om öppettider för verksamhetsenheterna 
och att fastställa grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta.

5 §

Första sektionens uppgifter

Första sektionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift att 
besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut om 
utkomststöd som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas det 
kollegiala organ som förordnats av kommunen, dock inte då det är 
fråga om en begäran om omprövning som baserar sig på 
kommunallagen.

6 §

Andra sektionens uppgifter

Andra sektionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1. att besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut om 
något annat än utkomststöd som fattats av en tjänsteinnehavare 
ska föreläggas det kollegiala organ som förordnats av 
kommunen, dock inte då det är fråga om en begäran om 
omprövning som baserar sig på kommunallagen 

2. att göra en i lagen om missbrukarvård avsedd framställning hos 
förvaltningsdomstolen om att en person på grund av våldsamhet 
ska förordnas till vård oberoende av sin vilja 
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3. att, som det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av 
smittsamma sjukdomar, besluta att en person ska isoleras eller 
förordnas att utebli från sitt förvärvsarbete, sin dagvårdsplats 
eller sin läroanstalt och vid behov besluta göra en framställning 
om en förlängning av isoleringen.  

7 §

Tredje sektionens uppgifter

Tredje sektionen behandlar ärenden som väckts på svenska.

Tredje sektionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1. att besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut som 
fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas det kollegiala 
organ som förordnats av kommunen, dock inte då det är fråga 
om en begäran om omprövning som baserar sig på 
kommunallagen 

2. att göra en i lagen om missbrukarvård avsedd framställning hos 
förvaltningsdomstolen om att en person på grund av våldsamhet 
ska förordnas till vård oberoende av sin vilja

3. att, som det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av 
smittsamma sjukdomar, besluta att en person ska isoleras eller 
förordnas att utebli från sitt förvärvsarbete, sin dagvårdsplats 
eller sin läroanstalt och vid behov besluta göra en framställning 
om en förlängning av isoleringen. 

8 §

Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

 Familje- och socialtjänster
 Hälsovårds- och missbrukartjänster
 Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
 Personal- och utvecklingstjänster
 Ekonomi- och stödtjänster
 Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster 

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av 
nämnden.

Chef för verket är verkschefen.
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Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna.

9 §

Ledarskap

Verkschefen leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de 
godkända målen nås.

10 §

Verksamhetsområde för avdelningen familje- och socialtjänster

Avdelningen sköter familje-, social- och handikapptjänster och andra 
tjänster föreskrivna av nämnden, i enlighet med de godkända målen.

11 §

Verksamhetsområde för avdelningen hälsovårds- och 
missbrukartjänster

Avdelningen sköter hälsovårds-, missbrukar- och jourtjänster och andra 
tjänster föreskrivna av nämnden, i enlighet med de godkända målen.

12 §

Verksamhetsområde för avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster

Avdelningen sköter sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster och 
andra tjänster föreskrivna av nämnden, i enlighet med de godkända 
målen.

13 §

Verksamhetsområde för avdelningen personal- och utvecklingstjänster

Avdelningen sköter tjänster som hänför sig till verkets 
personalförvaltning och allmänna förvaltning, likaså planerings-, 
berednings- och utvecklingsuppgifter, i enlighet med de godkända 
målen. Den är dessutom den instans som i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen ansvarar för samordningen av den hälso- och 
välfärdsfrämjande verksamheten hos staden och den instans som 
ansvarar för samordningen av de svenska tjänsterna och närtjänsterna 
vid verket.

14 §

Verksamhetsområde för avdelningen ekonomi- och stödtjänster
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Avdelningen sköter verkets ekonomiska planering och uppföljning och 
ekonomiförvaltnings- och stödtjänster i enlighet med de godkända 
målen.

15 §

Verksamhetsområde för avdelningen informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänster

Avdelningen sköter verkets informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänster och utvecklar elektroniska tjänster och 
servicekanaler i enlighet med de godkända målen. Den är dessutom 
den instans som ansvarar för samordningen av servicerådgivningen 
och -vägledningen vid verket.

16 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift

1 att godkänna verksamhetsstadgor
2 att överföra en anställd vid verket och motsvarande 

tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, 
efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv 
och, på begäran av denne, förtroendemannen

3 att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal 
som gäller personalen, med beaktande av det som 
är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen

4 att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och -
understöd och därmed jämförliga förmåner som 
hänför sig till social- och hälsovårdsväsendets 
verksamhetsområde, dock inte om medel från 
Europeiska unionen, och att föra stadens talan i 
fråga om detta

5 att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till 
verkets verksamhetsområde

6 att förordna en tjänsteinnehavare till ansvarig läkare 
vid hälsovårdscentralen och tjänsteinnehavare till 
ansvariga läkare vid verksamhetsenheterna inom 
hälso- och sjukvården 

7 att förordna en tjänsteinnehavare till direktör för 
Helsingfors specialomsorgsdistrikt

8 att förordna sådana medlare som avses i 
lagstiftningen om vårdnad om barn och 
umgängesrätt och i äktenskapslagen
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9 att förordna en tjänsteinnehavare till den ledande 
tjänsteinnehavare inom socialvården som avses i 
barnskyddslagen. 

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av 
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

17 §

Avdelningschefernas uppgifter

Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, 
biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

18 §

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef förordnad av nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

19 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är, utöver 
det som särskilt är föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet 
av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som 
verkställer valet, med beaktande av det som särskilt är föreskrivet.

20 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett 
utlåtande om de sökande.

Avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett 
utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han 
förordnat.
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21 §

Överföring av beslutanderätten i ärenden som gäller individuell vård 
inom socialvården

Beslut om att ordna och ge socialvård och ta ut avgifter för tjänster 
fattas, om inte ärendet ska avgöras av sektionen i fråga, av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, i enlighet med de 
grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

Den beslutanderätt som enligt barnskyddslagen tillkommer den 
ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården utövas av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat.

Beslut om att ordna och ge specialomsorger om utvecklingsstörda 
fattas av en tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, utom när det 
gäller omsorger som ges mot en persons vilja.

22 §

Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

Framställningar och utlåtanden från nämnden och verket till sådana 
som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då 
detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk 
betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Nämnden för stadens och nämndens talan i ärenden som gäller 
sökande av ändring i beslut av nämnden. Om verkschefen eller den 
tjänsteinnehavare som han förordnat omfattar nämndbeslutet förs talan 
dock av denne.

Med beaktande av det som är föreskrivet ovan har verkschefen eller 
den tjänsteinnehavare som han förordnat rätt att föra stadens och 
nämndens talan i domstolar, hos förvaltningsmyndigheter och vid 
förrättningar i tillsyns- och utlåtandeärenden som gäller privata 
socialtjänster, privat hälso- och sjukvård, verksamheten på privata 
apotek, patientvård och -bemötande, patientskador och yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården, likaså i ärenden som gäller 
verkställande av individuell socialvård, patienternas hemkommun och 
patientavgifter.

Verkschefen eller den som han förordnat uppbär och lyfter pensioner, 
inkomster och andra tillgodohavanden som tillkommer klienter och 
patienter inom social- och hälsovården.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att de åtgärder som krävs för att 
instruktionen ska kunna verkställas får vidtas innan instruktionen träder 
i kraft 1.1.2013.
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Stadsfullmäktige beslutade dessutom upphäva instruktionen för 
hälsovårdsväsendet (godkänd 8.10.2003) och instruktionen för 
socialväsendet (godkänd 26.11.2008) inklusive senare ändringar i 
dessa.

2 överföra uppgifterna och de anställda (sammanlagt ca 15 500) vid 
socialverket, frånsett ansvarsområdet barndagvård, och 
hälsovårdsverket till social- och hälsovårdsverket

3 inrätta en tjänst som verkschef vid social- och hälsovårdsverket. 
Totallönen baserar sig på Hay-systemet för verkschefslöner och 
uppgår till 10 101,30 euro i månaden. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet att det vid 
planeringen av verksamheten i enlighet med de fastslagna 
målen - att minska hälsoskillnaderna och att förebygga 
utslagning bland unga män - i brådskande ordning utreds om det 
finns behov av att inrätta en mansklinik i anslutning till en 
hälsostation med goda kollektivtrafikförbindelser. (Arja 
Karhuvaara)

2. Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna utreds att utveckla 
en verksamhetsmodell med en möjlighet för serviceanvändarna 
och de anställda att regelbundet underhandla om hur servicen i 
en mångsidig närserviceenhet kan utvecklas. (Eija Loukoila)

3. Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta beredningen 
av social- och hälsovårdsreformen utreds vilka förutsättningar 
det finns att ordna missbrukararbetet både i form av 
missbrukararbete inom primärhälsovården och i form av 
missbrukarabete på specialnivå vid de nuvarande A-klinikerna 
och de andra enheterna för missbrukarvård. (Riitta Skoglund)

4. Stadsfullmäktige förutsätter att det inom tjänsterna för barn och 
unga om möjligt alltjämt erbjuds tjänster med flexibla 
åldersgränser och tjänster med låg tröskel för vilka det inte krävs 
någon remiss, speciellt inom missbrukartjänsterna och 
missbrukarvården för ungdomar. (Sirkku Ingervo)

Behandling
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Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 
Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas 
under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att följande förslag om återremiss 
hade framställts under diskussionen: 

Ledamoten Sirkku Ingervo hade understödd av ledamoten Kimmo 
Helistö föreslagit att stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny 
beredning utgående från att missbrukarvården och de psykiatriska 
tjänsterna överförs till avdelningen familje- och socialtjänster i syfte att 
förstärka de preventiva åtgärderna inom barnskyddet och att 
säkerställa effektiviteten hos socialarbetet för vuxna.

Ledamoten Yrjö Hakanen hade understödd av ledamoten Lilli Autti 
föreslagit att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det i framställningen också granskas olika alternativ, utreds närmare 
hur förslagen påverkar tillgången till service och dras behövliga 
slutsatser för tryggande av tillräckliga resurser. Samtidigt hörs 
invånarna och de anställda i stor utsträckning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordförande föreslog och stadsfullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Sirkku Ingervos förslag 
om återremiss mot ledamoten Yrjö Hakanens förslag. Därefter röstas 
det mellan förslaget som vunnit vid den föregående röstningen och 
fortsatt behandling av ärendet.

Ordförande framställde och stadsfullmäktige godkände följande första 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirkku 
Ingervos förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens 
förslag godkänts vid denna omröstning.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att missbrukarvården och de psykiatriska tjänsterna 
överförs till avdelningen familje- och socialtjänster i syfte att förstärka 
de preventiva åtgärderna inom barnskyddet och att säkerställa 
effektiviteten hos socialarbetet för vuxna.
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det i framställningen också granskas olika alternativ, utreds närmare 
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hur förslagen påverkar tillgången till service och dras behövliga 
slutsatser för tryggande av tillräckliga resurser. Samtidigt hörs 
invånarna och de anställda i stor utsträckning.

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maria 
Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica 
Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli 
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina 
Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, 
Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 11
Lilli Autti, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Hannele 
Luukkainen, Jouko Malinen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja 
Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen

Blanka: 14
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Nina Huru, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jaana Pelkonen, Riitta Skoglund, Kaarin Taipale, Jan 
Vapaavuori, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Eero Heinäluoma, Jan D Oker-
Blom, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Ledamoten Sirkku Ingervos förslag om återremiss hade blivit godkänt 
vid denna omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande andra 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sirkku Ingervos förslag om
återremiss godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att missbrukarvården och de psykiatriska tjänsterna 
överförs till avdelningen familje- och socialtjänster i syfte att förstärka 
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de preventiva åtgärderna inom barnskyddet och att säkerställa 
effektiviteten hos socialarbetet för vuxna.

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Nina Huru, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele 
Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Lasse Männistö, Elina Moisio, 
Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati 
Peltola, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea 
Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 5
Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, 
Sirkku Ingervo

Blanka: 4
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Suzan Ikävalko, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 6
Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, Eero Heinäluoma, Jan D Oker-
Blom, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att två motförslag hade framställts 
under diskussionen.

Ledamoten Seija Muurinen hade understödd av ledamoten Sirpa Asko-
Seljavaara föreslagit att namnet på avdelningen sjukhus-, 
rehabiliterings- och omsorgstjänster ändras till sjukhus-, rehabiliterings- 
och hemvårdstjänster.

Ledamoten Kati Peltola hade understödd av ledamoten Eija Loukoila 
föreslagit att det vid social- och hälsovårdsverket inrättas en enda 
förvaltningsavdelning i stället för tre.
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Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Vartdera motförslaget tas särskilt upp till 
omröstning.

5 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Namnet på avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster ändras till sjukhus-, rehabiliterings- och 
hemvårdstjänster.

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, 
Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan D 
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, 
Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere 
Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Sole Molander, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, 
Markku Vuorinen

Blanka: 3
Yrjö Hakanen, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

6 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Vid social- och hälsovårdsverket inrättas en enda 
förvaltningsavdelning i stället för tre.

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
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Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, 
Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Jyrki 
Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Lasse Männistö, 
Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D 
Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta 
Skoglund, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Markku 
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 9
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Reiska Laine, Eija Loukoila, Outi 
Ojala, Kati Peltola, Pekka Saarnio, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt

Blanka: 2
Lilli Autti, Julia Virkkunen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordförande anförde såsom redogörelse att följande tio 
hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Arja Karhuvaara: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet att det vid 
planeringen av verksamheten i enlighet med de fastslagna målen - att 
minska hälsoskillnaderna och att förebygga utslagning bland unga män 
- i brådskande ordning utreds om det finns behov av att inrätta en 
mansklinik i anslutning till en hälsostation med goda 
kollektivtrafikförbindelser.

Understödd av: Sirkku Ingervo

Tuomo Valokainen: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen 
tillsammans med det förändringsteam som leder sammanslagningen av 
socialverket och hälsovårdscentralen utreder möjligheterna för de 
befintliga, välfungerande A-klinikerna att fortsätta som enskilda 
verksamhetsställen och att den kunniga personalen får fortsätta i sina 
uppgifter på de nuvarande A-klinikerna i vår stad.
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Understödd av: Reiska Laine

Laura Rissanen: Stadsfullmäktige förutsätter samtidigt att 
stadsstyrelsen tillsätter tjänsterna som avdelningschef vid social- och 
hälsovårdsverket genom internt anmälningsförfarande.

Understödd av: Jouko Malinen

Eija Loukoila: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna utreds att 
utveckla en verksamhetsmodell med en möjlighet för 
serviceanvändarna och de anställda att regelbundet underhandla om 
hur servicen i en mångsidig närserviceenhet kan utvecklas.

Understödd av: Reiska Laine

Eija Loukoila: 2 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheten utreds att 
ordna tillräckligt många verksamhetsformer med lämplig 
gruppverksamhet inom den öppna vården och servicebostäder för de 
åldringar, handikappade, personer med psykiska problem och 
narkotikamissbrukare som en lång tid behöver stöd och omsorg.

Understödd av: Reiska Laine

Riitta Skoglund: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta 
beredningen av social- och hälsovårdsreformen utreds vilka 
förutsättningar det finns att ordna missbrukararbetet både i form av 
missbrukararbete inom primärhälsovården och i form av 
missbrukarabete på specialnivå vid de nuvarande A-klinikerna och de 
andra enheterna för missbrukarvård.

Understödd av: Tuuli Kousa

Sirkku Ingervo: Stadsfullmäktige förutsätter att det inom tjänsterna för 
barn och unga om möjligt alltjämt erbjuds tjänster med flexibla 
åldersgränser och tjänster med låg tröskel för vilka det inte krävs någon 
remiss, speciellt inom missbrukartjänsterna och missbrukarvården för 
ungdomar. 

Understödd av: Outi Alanko-Kahiluoto

Yrjö Hakanen: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheterna att i den fortsatta beredningen av social- och 
hälsovårdsverket säkerställa specialkunnandet och en obruten 
servicekedja inom missbrukarvården genom att utveckla 
missbrukarvården som sin egen enhet.

Understödd av: Lilli Autti

Yrjö Hakanen: 2 Stadsfullmäktige förutsätter att det i den fortsatta 
beredningen av social- och hälsovårdsverket utreds hur 
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specialkunnandet i jourhavande social- och krisarbete inom social- och 
krisjouren som sin egen enhet kan säkerställas, socialarbetet i 
polisdistrikten och de nödvändiga stödtjänsterna medräknade.

Understödd av: Lilli Autti

Yrjö Hakanen: 3 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
hur närservicen i samband med omorganiseringen av social- och 
hälsovårdsväsendet kan säkerställas utgående från att tillgången till 
närservice inte försvagas i de nuvarande bostadsområdena och 
närservicen i de nya områdena säkerställs.

Understödd av: Lilli Autti

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordförande föreslog och stadsfullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till 
omröstning.

Ordföranden framställde och stadsfullmäktige godkände följande första 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja 
Karhuvaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

7 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet att det vid 
planeringen av verksamheten i enlighet med de fastslagna målen - att 
minska hälsoskillnaderna och att förebygga utslagning bland unga män 
- i brådskande ordning utreds om det finns behov av att inrätta en 
mansklinik i anslutning till en hälsostation med goda 
kollektivtrafikförbindelser.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-
Enckell, Tuija Brax, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, 
Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas 
Rantanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Lea 
Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, 
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Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, 
Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 5
Maija Anttila, Mika Ebeling, Minerva Krohn, Jouko Malinen, Kaarin 
Taipale

Blanka: 22
Lilli Autti, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, 
Juha Hakola, Jessica Karhu, Terhi Koulumies, Hannele Luukkainen, 
Lasse Männistö, Seija Muurinen, Outi Ojala, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Astrid 
Thors, Nils Torvalds, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

8 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans 
med det förändringsteam som leder sammanslagningen av socialverket 
och hälsovårdscentralen utreder möjligheterna för de befintliga, 
välfungerande A-klinikerna att fortsätta som enskilda 
verksamhetsställen och att den kunniga personalen får fortsätta i sina 
uppgifter på de nuvarande A-klinikerna i vår stad.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, 
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Yrjö Hakanen, Kimmo 
Helistö, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, 
Jessica Karhu, Emma Kari, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, 
Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Tea Vikstedt, 
Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, 
Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Riitta Snäll, Jan Vapaavuori

Blanka: 37
Annika Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Hannele Luukkainen, Lasse 
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Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D 
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Skoglund, Osmo 
Soininvaara, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja 
Urho, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

9 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter samtidigt att stadsstyrelsen 
tillsätter tjänsterna som avdelningschef vid social- och 
hälsovårdsverket genom internt anmälningsförfarande.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Terhi Koulumies, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki 
Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati Peltola, Laura 
Rissanen, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli 
Valtonen, Tea Vikstedt, Thomas Wallgren

Nej-röster: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, 
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Olli Sademies, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Antti 
Valpas, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Blanka: 4
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Lea Saukkonen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

10 omröstningen
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JA-förslag: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna utreds att 
utveckla en verksamhetsmodell med en möjlighet för 
serviceanvändarna och de anställda att regelbundet underhandla om 
hur servicen i en mångsidig närserviceenhet kan utvecklas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 35
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma 
Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 1
Gunvor Brettschneider

Blanka: 45
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele Luukkainen, Lasse 
Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Osmo 
Soininvaara, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, 
Jan Vapaavuori, Julia Virkkunen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

11 omröstningen

JA-förslag: 2 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheten utreds att 
ordna tillräckligt många verksamhetsformer med lämplig 
gruppverksamhet inom den öppna vården och servicebostäder för de 
åldringar, handikappade, personer med psykiska problem och 
narkotikamissbrukare som en lång tid behöver stöd och omsorg.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku 
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Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Emma Kari, Laura Kolbe, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Sole Molander, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, 
Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea 
Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Blanka: 37
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuija 
Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Pauli Leppä-aho, Hannele 
Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea 
Saukkonen, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

12 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta 
beredningen av social- och hälsovårdsreformen utreds vilka 
förutsättningar det finns att ordna missbrukararbetet både i form av 
missbrukararbete inom primärhälsovården och i form av 
missbrukarabete på specialnivå vid de nuvarande A-klinikerna och de 
andra enheterna för missbrukarvård.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija 
Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Kimmo 
Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura 
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska 
Laine, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina 
Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Olli 
Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas 
Wallgren, Ville Ylikahri
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Nej-röster: 3
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Olli Valtonen

Blanka: 25
Maija Anttila, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, 
Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, 
Riitta Snäll, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Jan 
Vapaavuori

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

13 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det inom tjänsterna för barn 
och unga om möjligt alltjämt erbjuds tjänster med flexibla åldersgränser 
och tjänster med låg tröskel för vilka det inte krävs någon remiss, 
speciellt inom missbrukartjänsterna och missbrukarvården för 
ungdomar. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska Laine, Eija 
Loukoila, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka 
Taipale, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti 
Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku 
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Heikki Karu, Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jan Vapaavuori

Blanka: 23
Jorma Bergholm, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele 
Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Laura Rissanen, Wille 
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Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Olli Valtonen

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna 
Sydänmaa, Heta Välimäki

14 omröstningen

JA-förslag: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheterna att i den fortsatta beredningen av social- och 
hälsovårdsverket säkerställa specialkunnandet och en obruten 
servicekedja inom missbrukarvården genom att utveckla 
missbrukarvården som sin egen enhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 16
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Reiska Laine, 
Tuomas Rantanen, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, 
Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 18
Juha Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, 
Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jaana Pelkonen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta 
Snäll, Astrid Thors, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Blanka: 46
Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, 
Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, 
Kimmo Helistö, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, 
Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, 
Jouko Malinen, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Outi 
Ojala, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Olli 
Sademies, Riitta Skoglund, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Tarja 
Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tea Vikstedt, Markku 
Vuorinen

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna 
Sydänmaa, Heta Välimäki

15 omröstningen
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JA-förslag: 2 Stadsfullmäktige förutsätter att det i den fortsatta 
beredningen av social- och hälsovårdsverket utreds hur 
specialkunnandet i jourhavande social- och krisarbete inom social- och 
krisjouren som sin egen enhet kan säkerställas, socialarbetet i 
polisdistrikten och de nödvändiga stödtjänsterna medräknade.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 25
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-
Enckell, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, 
Reiska Laine, Eija Loukoila, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Olli Sademies, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Antti 
Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas 
Wallgren

Nej-röster: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Jere Lahti, Lasse Männistö, Elina Moisio, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Blanka: 37
Annika Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Jorma Bergholm, 
Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin 
Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Essi Kuikka, 
Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko 
Malinen, Sole Molander, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, 
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Laura Rissanen, 
Riitta Skoglund, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils 
Torvalds, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

16 omröstningen

JA-förslag: 3 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur 
närservicen i samband med omorganiseringen av social- och 
hälsovårdsväsendet kan säkerställas utgående från att tillgången till 
närservice inte försvagas i de nuvarande bostadsområdena och 
närservicen i de nya områdena säkerställs.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 25
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
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Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Terhi Peltokorpi, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Heikki Karu, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Astrid Thors, 
Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Blanka: 37
Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija 
Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija 
Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Jouko Malinen, Elina 
Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Pekka 
Saarnio, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Nils Torvalds, Ulla-Marja 
Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Organisaatiomalli
2 Muutostiimin esitys johtosäännöksi
3 Muutostiimin johtosääntöesityksen perustelut
4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Terveystoimen johtosääntö
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012
8 Äänestyslistat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar räknat från 1.1.2013
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1 inrätta en social- och hälsovårdsnämnd och ett social- och 
hälsovårdsverk som lyder under nämnden och godkänna instruktion för 
social- och hälsovårdsväsendet 

Instruktion för Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd ansvarar tillsammans 
med Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk, som lyder under 
nämnden, för stadens social- och hälsovårdsväsen, dock inte för 
barndagvården, i enlighet med de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen godkända målen.

Social- och hälsovårdsverket sköter de uppgifter som enligt hälso- och 
sjukvårdslagen ska skötas av hälsovårdscentraler.

Social- och hälsovårdsväsendets verksamhetsområde omfattar också 
det nykterhetsarbete som är föreskrivet för kommunen, de uppgifter 
som ankommer på kommunen när det gäller att främja invandrares 
integration och uppgiften att ordna ekonomiska rådgivningstjänster och 
skuldrådgivningstjänster.

Nämnden och verket ansvarar dessutom för läkemedelsförsörjningen 
vid institutionerna inom social- och hälsovårdsväsendet och för den 
övriga läkemedelsförsörjning som ankommer på social- och 
hälsovårdsväsendet.

2 §

Nämnden och dess sektioner

Nämnden har tretton ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. Minst en ledamot och dennes ersättare ska vara från den 
svenska språkgruppen.

Stadsfullmäktige tillsätter för nämndens mandattid en första, en andra 
och en tredje sektion. Varje sektion har sju ledamöter. Fullmäktige 
väljer ordinarie nämndledamöter till ordförande i sektionerna. 
Ordförandena i sektionerna har samma ersättare där som i nämnden. 
Dessutom väljer fullmäktige för varje sektion sex extra ledamöter och 
en personlig ersättare för var och en av dessa. Fullmäktige väljer extra 
ledamöter till vice ordförande i sektionerna.

Ledamöterna och extra ledamöterna i tredje sektionen ska väljas från 
den svenska språkgruppen.

3 §
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Föredragning

Ärendena vid nämndens sammanträden föredras av verkschefen, 
frånsett de fall då han har ålagt någon tjänsteinnehavare som är 
underställd honom att föredra ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden.

Ärendena vid sektionernas sammanträden föredras av chefen för 
avdelningen i fråga, frånsett de fall då verkschefen har ålagt någon 
annan tjänsteinnehavare att föredra ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden.

Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en 
föredragande som är underställd honom.

4 §

Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1 att övervaka att verket arbetar inom ramen för den 
fastställda budgeten och i enlighet med de av 
stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända 
målen 

2 att godkänna mål för verket och följa utfallet
3 att besluta om klient- och patientavgifter och priser i 

enlighet med anvisningar som stadsstyrelsen vid 
behov utfärdar separat och om andra avgifter, hyror 
och ersättningar och att godkänna grunder enligt 
vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

4 att besluta om fördelning av understödsanslag som 
står till nämndens disposition och övervaka 
användningen av understöden och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

5 att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och 
att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

6 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
godkänna planer och ritningar för andra projekt än 
lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

7 att besluta om upphandlingar, med undantag för 
aktier, och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

8 att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om 
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uthyrning och annan upplåtelse av markområden, 
lokaler och anordningar för längst fem år åt gången, 
eller tills vidare om hyresförhållandet enligt avtal 
upphör senast sex månader efter uppsägning, och 
att godkänna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

9 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
besluta om förhyrning av lokaler och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta 

10 att besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets 
besittning till verkligt värde, med undantag för andra 
aktier än bostadsaktier som tillfallit staten som arv, 
och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

11 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets 
besittning utan vederlag eller under det verkliga 
värdet

12 att bevilja skadestånd i ärenden rörande verket då 
staden är ersättningsskyldig eller skadestånd anses 
skäligt och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

13 att helt eller delvis befria en anställd vid verket som 
vållat skada i tjänsten eller arbetet från skyldigheten 
att betala ersättning, såvida inte skadan har vållats 
avsiktligt eller genom grov oaktsamhet, och att 
fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare 
kan göra detta

14 att bevilja befrielse från avgifter och ersättningar 
som ska betalas till verket och från andra fordringar 
som verket har och att godkänna grunder enligt 
vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

15 att tillsätta en tillfällig sektion med uppgift att bereda 
ett bestämt ärende om ärendets natur särskilt kräver 
detta, varvid det som är föreskrivet om nämnden 
gäller för sektionen i tillämpliga delar

16 att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen 
besluta om mottagande av egendom som donerats 
eller testamenterats till verket och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

17 att besluta om användning av egendom som tillfallit 
staten som arv och att godkänna grunder enligt vilka 
en tjänsteinnehavare kan göra detta
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18 att fastställa antalet bäddplatser och antalet övriga 
vårdplatser och besluta om tillfälliga förändringar i 
fråga om dessa och att fastställa grunder enligt vilka 
en tjänsteinnehavare kan göra detta

19 att besluta om öppettider för verksamhetsenheterna 
och att fastställa grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta.

5 §

Första sektionens uppgifter

Första sektionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift att 
besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut om 
utkomststöd som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas det 
kollegiala organ som förordnats av kommunen, dock inte då det är 
fråga om en begäran om omprövning som baserar sig på 
kommunallagen.

6 §

Andra sektionens uppgifter

Andra sektionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1. att besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut om 
något annat än utkomststöd som fattats av en tjänsteinnehavare 
ska föreläggas det kollegiala organ som förordnats av 
kommunen, dock inte då det är fråga om en begäran om 
omprövning som baserar sig på kommunallagen 

2. att göra en i lagen om missbrukarvård avsedd framställning hos 
förvaltningsdomstolen om att en person på grund av våldsamhet 
ska förordnas till vård oberoende av sin vilja 

3. att, som det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av 
smittsamma sjukdomar, besluta att en person ska isoleras eller 
förordnas att utebli från sitt förvärvsarbete, sin dagvårdsplats 
eller sin läroanstalt och vid behov besluta göra en framställning 
om en förlängning av isoleringen.  

7 §

Tredje sektionens uppgifter

Tredje sektionen behandlar ärenden som väckts på svenska.

Tredje sektionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift
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1. att besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut som 
fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas det kollegiala 
organ som förordnats av kommunen, dock inte då det är fråga 
om en begäran om omprövning som baserar sig på 
kommunallagen 

2. att göra en i lagen om missbrukarvård avsedd framställning hos 
förvaltningsdomstolen om att en person på grund av våldsamhet 
ska förordnas till vård oberoende av sin vilja

3. att, som det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av 
smittsamma sjukdomar, besluta att en person ska isoleras eller 
förordnas att utebli från sitt förvärvsarbete, sin dagvårdsplats 
eller sin läroanstalt och vid behov besluta göra en framställning 
om en förlängning av isoleringen. 

8 §

Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

 Familje- och socialtjänster
 Hälsovårds- och missbrukartjänster
 Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
 Personal- och utvecklingstjänster
 Ekonomi- och stödtjänster
 Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster 

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av 
nämnden.

Chef för verket är verkschefen.

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna.

9 §

Ledarskap

Verkschefen leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de 
godkända målen nås.

10 §

Verksamhetsområde för avdelningen familje- och socialtjänster
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Avdelningen sköter familje-, social- och handikapptjänster och andra 
tjänster föreskrivna av nämnden, i enlighet med de godkända målen.

11 §

Verksamhetsområde för avdelningen hälsovårds- och 
missbrukartjänster

Avdelningen sköter hälsovårds-, missbrukar- och jourtjänster och andra 
tjänster föreskrivna av nämnden, i enlighet med de godkända målen.

12 §

Verksamhetsområde för avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster

Avdelningen sköter sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster och 
andra tjänster föreskrivna av nämnden, i enlighet med de godkända 
målen.

13 §

Verksamhetsområde för avdelningen personal- och utvecklingstjänster

Avdelningen sköter tjänster som hänför sig till verkets 
personalförvaltning och allmänna förvaltning, likaså planerings-, 
berednings- och utvecklingsuppgifter, i enlighet med de godkända 
målen. Den är dessutom den instans som i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen ansvarar för samordningen av den hälso- och 
välfärdsfrämjande verksamheten hos staden och den instans som 
ansvarar för samordningen av de svenska tjänsterna och närtjänsterna 
vid verket.

14 §

Verksamhetsområde för avdelningen ekonomi- och stödtjänster

Avdelningen sköter verkets ekonomiska planering och uppföljning och 
ekonomiförvaltnings- och stödtjänster i enlighet med de godkända 
målen.

15 §

Verksamhetsområde för avdelningen informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänster

Avdelningen sköter verkets informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänster och utvecklar elektroniska tjänster och 
servicekanaler i enlighet med de godkända målen. Den är dessutom 
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den instans som ansvarar för samordningen av servicerådgivningen 
och -vägledningen vid verket.

16 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift

1 att godkänna verksamhetsstadgor
2 att överföra en anställd vid verket och motsvarande 

tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, 
efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv 
och, på begäran av denne, förtroendemannen

3 att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal 
som gäller personalen, med beaktande av det som 
är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen

4 att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och -
understöd och därmed jämförliga förmåner som 
hänför sig till social- och hälsovårdsväsendets 
verksamhetsområde, dock inte om medel från 
Europeiska unionen, och att föra stadens talan i 
fråga om detta

5 att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till 
verkets verksamhetsområde

6 att förordna en tjänsteinnehavare till ansvarig läkare 
vid hälsovårdscentralen och tjänsteinnehavare till 
ansvariga läkare vid verksamhetsenheterna inom 
hälso- och sjukvården 

7 att förordna en tjänsteinnehavare till direktör för 
Helsingfors specialomsorgsdistrikt

8 att förordna sådana medlare som avses i 
lagstiftningen om vårdnad om barn och 
umgängesrätt och i äktenskapslagen

9 att förordna en tjänsteinnehavare till den ledande 
tjänsteinnehavare inom socialvården som avses i 
barnskyddslagen. 

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av 
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

17 §

Avdelningschefernas uppgifter
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Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, 
biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

18 §

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef förordnad av nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

19 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är, utöver 
det som särskilt är föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet 
av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som 
verkställer valet, med beaktande av det som särskilt är föreskrivet.

20 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett 
utlåtande om de sökande.

Avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett 
utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han 
förordnat.

21 §

Överföring av beslutanderätten i ärenden som gäller individuell vård 
inom socialvården

Beslut om att ordna och ge socialvård och ta ut avgifter för tjänster 
fattas, om inte ärendet ska avgöras av sektionen i fråga, av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, i enlighet med de 
grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.
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Den beslutanderätt som enligt barnskyddslagen tillkommer den 
ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården utövas av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat.

Beslut om att ordna och ge specialomsorger om utvecklingsstörda 
fattas av en tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, utom när det 
gäller omsorger som ges mot en persons vilja.

22 §

Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

Framställningar och utlåtanden från nämnden och verket till sådana 
som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då 
detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk 
betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Nämnden för stadens och nämndens talan i ärenden som gäller 
sökande av ändring i beslut av nämnden. Om verkschefen eller den 
tjänsteinnehavare som han förordnat omfattar nämndbeslutet förs talan 
dock av denne.

Med beaktande av det som är föreskrivet ovan har verkschefen eller 
den tjänsteinnehavare som han förordnat rätt att föra stadens och 
nämndens talan i domstolar, hos förvaltningsmyndigheter och vid 
förrättningar i tillsyns- och utlåtandeärenden som gäller privata 
socialtjänster, privat hälso- och sjukvård, verksamheten på privata 
apotek, patientvård och -bemötande, patientskador och yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården, likaså i ärenden som gäller 
verkställande av individuell socialvård, patienternas hemkommun och 
patientavgifter.

Verkschefen eller den som han förordnat uppbär och lyfter pensioner, 
inkomster och andra tillgodohavanden som tillkommer klienter och 
patienter inom social- och hälsovården.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att de åtgärder som krävs för att 
instruktionen ska kunna verkställas får vidtas innan instruktionen träder 
i kraft 1.1.2013.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom upphäva instruktionen för 
hälsovårdsväsendet (godkänd 8.10.2003) och instruktionen för 
socialväsendet (godkänd 26.11.2008) inklusive senare ändringar i 
dessa.

2 överföra uppgifterna och de anställda (sammanlagt ca 15 500) vid 
socialverket, frånsett ansvarsområdet barndagvård, och 
hälsovårdsverket till social- och hälsovårdsverket
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3 inrätta en tjänst som verkschef vid social- och hälsovårdsverket. 
Totallönen baserar sig på Hay-systemet för verkschefslöner och 
uppgår till 10 101,30 euro i månaden. 

Sammandrag

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (245 §) att socialnämnden och 
hälsovårdsnämnden skulle slås samman till en social- och 
hälsovårdsnämnd, att socialverket, med undantag av den finska 
barndagvården, och hälsovårdscentralen skulle slås samman till en 
enda förvaltning och att en separat nämnd och en separat förvaltning 
skulle inrättas för den finska barndagvården, räknat från 1.1.2013. 

Omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet har beretts i 
stadens egen regi. Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet 
ingår i beslutsförslaget. Organisationsmodellen utgör bilaga till detta 
ärende på föredragningslistan.

Föredraganden

Bakgrund och utgångspunkter för beredningen

Socialnämnden gav 4.10.2011 (§365) och hälsovårdsnämnden 
4.10.2011 (§ 253) stadsstyrelsen utlåtande om den helhetsutredning 
som gäller social- och hälsovårdsväsendet (Deloitte Oy).

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (§ 245) att social- och 
hälsovårdsväsendet inom verksamhetsområdet för biträdande 
stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet organiseras räknat 
från 1.1.2013 enligt följande principer:

Förtroendemannaorganisation

1. Socialnämnden, med undantag av den finska barndagvården, och 
hälsovårdsnämnden slås samman till en enda social- och 
hälsovårdsnämnd, för vilken antalet ledamöter bestäms då 
instruktionen godkänns. 

2. Under social- och hälsovårdsnämnden bildas sektioner som 
behandlar bl.a. överklaganden. Vilka sektioner som ska bildas 
bestäms senare i instruktionen.

3. För den finska barndagvården inrättas en separat nämnd med nio 
ledamöter. 

Förvaltningsorganisation
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1. Socialverket, med undantag av ansvarsområdet för den finska 
barndagvården, och hälsovårdscentralen slås samman till en 
enda förvaltning.

2. Vid förvaltningen ovan inrättas ansvarsområden på 
avdelningsnivå. Ansvarsområdena bestäms senare i 
instruktionen.

3. För den finska barndagvården inrättas en separat förvaltning.

Utgångspunkterna för den fortsatta beredningen

1. Den nya organisationen byggs upp utgående från klienternas och 
patienternas behov och med hörande av invånarna. 

2. Planeringen utgår från smidiga vårdkedjor (t.ex. tjänster för äldre, 
missbrukarvård och psykiatriska tjänster).

3. Personalen har en central roll i planeringen och genomförandet av 
organisationsreformen. I förändringsfasen ges det stöd till de 
anställda och sammanjämkningen av de olika kulturerna vid 
förvaltningarna främjas.

4. Speciellt avseende fästs vid att nya administrativa nivåer inte ska 
bildas i reformen. 

5. Tjänsterna för svenskspråkiga klienter och patienter beaktas i 
reformen.

6. Ett syfte med organisationsreformen är att stärka de åtgärder som 
minskar hälsoskillnaderna. 

7. Ett syfte med organisationsreformen är att allokera resurser för 
kundtjänsten. 

8. För barndagvården skapas det fungerande samarbetsstrukturer 
med utbildningsväsendet. 

Dessutom hade stadsfullmäktige godkänt följande två 
hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid det nya social- och 
hälsovårdsverket beaktas att det ska finnas tillräckligt med 
omsorgsplatser för äldre, mångsidiga boendetjänster för klienter 
inom psykiatrisk rehabilitering och missbrukarrehabilitering 
liksom också motsvarande tjänster på svenska.

 Stadsfullmäktige förutsätter att samarbetet inom 
ansvarsområdet för barnfamiljer (socialhandledare på daghem, 
familjerådgivning, barnskydd), hälsovårdstjänsterna 
(rådgivningsbyrån, hälsokontroll, familjenätverk) och 
utbildningsväsendet (grundläggande utbildning, svensk dagvård) 
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fortsätter och att tjänsterna utvecklas i samråd med de anställda 
och föräldrarna. 

Förslaget till organisation och instruktion för barndagvården utgör ett 
separat ärende om barnomsorgsväsendet på föredragningslistan.

Beredning och styrning av organisationsreformen

Omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet har beretts i 
stadens egen regi. Arbetet leds av biträdande stadsdirektören för 
social- och hälsovårdsväsendet. För planeringen och beredningen har 
det inom stadens centralförvaltning inrättats en projektorganisation för 
år 2012, ett förändringsteam, bestående av två avdelningschefer från 
socialverket och två från hälsovårdsverket. 
Förändringsorganisationen omfattar en uppföljningsgrupp, en 
styrgrupp, en kärngrupp och ett förändringsteam.

Uppföljningsgruppen, som leds av stadsstyrelsens ordförande, består 
av företrädare för alla de politiska grupperna i stadsstyrelsen och av 
ordförandena och vice ordförandena i socialnämnden och 
hälsovårdsnämnden. Uppföljningsgruppen har till uppgift att följa 
organisationsreformen, föra remissdebatter och hålla kontakt med de 
politiska grupperna. Styrgruppen leds av biträdande stadsdirektören för 
social- och hälsovårdsväsendet och följande är medlemmar: 
socialverkets och hälsovårdscentralens verkschefer och 
avdelningschefer, ekonomi- och planeringscentralens och 
personalcentralens chefer, stadssekreterarna inom socialväsendet och 
hälsovårdsväsendet och företrädare för personalorganisationerna. 
Styrgruppen har till uppgift att styra organisationsreformen framåt. I 
kärngruppen ingår utöver biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet bl.a. socialverkets och hälsovårdscentralens 
verkschefer och företrädare för centralförvaltningen. Kärngruppen har 
till uppgift att ge förändringsteamet stöd när det gäller operativt 
ledarskap vid planeringen och genomförandet av 
organisationsreformen. Förändringsteamet har till uppgift att planera 
organisationsreformen, att samordna verksamheten i arbetsgrupperna 
och att säkerställa att projektet framskrider enligt tidsplanen. 
Uppföljnings-, styr- och kärngruppen har sammanträtt regelbundet.

Under första fasen av beredningsarbetet gjorde förändringsteamet en 
analys över nuläget för social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. 
Avsikten var att utreda hur socialverkets och hälsovårdscentralens 
ledning och personal och de viktigaste externa aktörerna uppfattar 
nuläget och dess goda och dåliga sidor. Materialet samlades in genom 
temaintervjuer. Intervjuerna gav upphov till ett mångsidigt material och 
lyfte fram sådant som kräver utveckling. Intervjuerna stärkte och 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 540 (701)
Stadsfullmäktige

Stj/13
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

konkretiserade också det redan fattade beslutet om behovet av ett 
administrativt sammanslaget social- och hälsovårdsväsen.

Analysen över nuläget presenterades vid ett inledningsseminarium om 
reformen för ca 200 personer, som företrädde social- och 
hälsovårdsväsendets ledning, personal och förtroendevalda. 
Grupparbetena vid inledningsseminariet har gett ett underlag för 
utvecklingen av den nya verksamhetsmodellen.

I anslutning till beredningen har det vid besök i Esbo, Vanda, Uleåborg, 
Tammerfors och Åbo tagits del av hur andra stora städer har 
organiserat social- och hälsovårdsväsendena och vilka erfarenheter de 
har.

För att de som anlitar tjänsterna och invånarna ska få sin röst hörd har 
förändringsteamet ordnat två miniseminarier för intressentgrupper, till 
vilka det speciellt bjöds in sådana företrädare för den tredje sektorn 
som arbetar med klientgrupper i sämre ställning. I april och maj ordnas 
det invånaraftnar i samarbete med Helsingfors stadsdelsföreningar 
Helka rf. Kommuninvånarna har informerats om hur reformen 
framskrider bl.a. via stadens webbsidor.

Kommunikationen i anslutning till omorganiseringen av social- och 
hälsovårdsväsendet genomförs i enlighet med en separat 
kommunikationsplan. Verkschefen bär ansvaret för den interna 
kommunikationen om reformen till personalen. På stadens intranät har 
det upprättats för social- och hälsovårdsväsendet gemensamma sidor 
om reformen, där en spalt med frågor och svar utgör en kanal för 
växelverkan mellan personalen och förändringsteamet. Stoff för 
planeringen av det nya verket har också fåtts vid de diskussioner som 
förts i verkens ledningsgrupper och personalkommittéer och vid 
seminarierna, likaså med socialverkets och hälsovårdscentralens 
huvudförtroendemän och olika sakkunniga.

Förslag till social- och hälsovårdsverkets organisation

Förändringsteamet hade som mål, utöver de mål som fullmäktige ställt 
upp, att den nya organisationen och dess verksamhetsmodell inte bara 
ska vara en samling revideringar i den nuvarande organisationen, utan 
en helt och hållet ny invånar- och kundorienterad modell för 
välfärdstjänster, som är förknippad med utvecklingen av nya 
strategiska riktlinjer, nya former för arbetsfördelning och samverkan 
och nya processer. Dessutom är det meningen att den nya 
organisationsstrukturen ska leda till kostnadseffektivitet, bl.a. genom att 
möjligheterna till deloptimering minskas och förvaltningen 
effektiviseras.
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De mest allmänna organisationsmodellerna i social- och hälsovården 
är en funktionell organisation, en matrisorganisation, en 
processorganisation och beställar-utförarmodellen. Dessa modeller 
diskuterades i projektets uppföljningsgrupp, styrgrupp och kärngrupp. 
Beredningen resulterade i en kundorienterad funktionell organisation, 
där vissa huvudprocesser framhävs. Huvudprocesserna inom social- 
och hälsovårdsväsendet skisserades upp innan modellen togs fram.

Under första fasen av arbetet på en modell för det nya social- och 
hälsovårdsverket presenterade förändringsteamet tre alternativa 
lösningar med olika sätt att närma sig lösningen av de utgångspunkter 
som getts organisationsreformen och av det som kommit fram vid 
beredningen. Ett av alternativen betonade processerna, ett innebar en 
modell som utgick från funktionerna och det tredje baserade sig på 
kundsegmentering. Alternativen presenterades vid 
uppföljningsgruppens och styrgruppens sammanträden och vid 
nämndernas aftonskola. Utifrån diskussionerna och responsen 
beslutade förändringsteamet föreslå en funktionell organisation som 
betonar klientprocesserna. Den presenterades vid nämndernas 
seminarium 20.3.2012.

Förslaget till organisation för social- och hälsovårdsverket och verkets 
avdelningsstruktur utgör bilaga till detta ärende på föredragningslistan. 
Enligt förslaget har det nya social- och hälsovårdsverket följande 
avdelningar: 

-       Familje- och socialtjänster

-       Hälsovårds- och missbrukartjänster

-       Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 

-       Personal- och utvecklingstjänster

-       Ekonomi- och stödtjänster

-       Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster

Familje- och stödtjänsterna, hälsovårds- och missbrukartjänsterna och 
sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna är avdelningar inom 
kärnverksamheten. Personal- och utvecklingstjänsterna, ekonomi- och 
stödtjänsterna och informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänsterna är avdelningar för förvaltnings- och 
stödtjänster.

Namnen för de olika funktionerna vid varje avdelning i figuren med 
avdelningsstrukturen är inte ett förslag till enheter eller enhetsindelning 
vid det nya verket. De har under beredningen tjänat som hjälp för att 
helheten ska kunna gestaltas. Antalet anställda och eurobeloppen i 
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figuren baserar sig likaså på funktionerna inom den nuvarande 
organisationen och har också tjänat som hjälp för planeringen.

Fördelar med den föreslagna organisationsmodellen

I den föreslagna organisationsmodellen omfattar varje avdelning inom 
kärnverksamheten logiska servicehelheter med centrala servicekedjor, 
såsom tjänster för barn och barnfamiljer, jourverksamhet, missbrukar- 
och mentalvårdstjänster och olika former av rehabilitering och 
äldreboende. Avdelningarna sköter också helheter med både 
förebyggande och förbättrande tjänster, såsom förebyggande tjänster 
för barnfamiljer och barnskydd, tjänster på basnivå och specialnivå 
inom mental- och missbrukarvården, tjänster inom primärvården och 
den specialiserade sjukvården och institutionstjänster inom hemvården 
och boendet. Då kan avdelningen genom att satsa på tidigt ingripande 
och förebyggande åtgärder nå en lättare servicestruktur och hantera 
kostnaderna bättre.

Vid alla tre avdelningar inom kärnverksamheten finns det tjänster som 
gäller såväl socialväsendet som hälsovårdsväsendet. Tjänsterna 
avgränsas inte heller enligt ålder. Strukturen gör det möjligt att 
producera service på ett nytt sätt utan att vårdkedjan avbryts på grund 
av avdelningsgränser.

För samarbetspartnerna är den föreslagna avdelningsstrukturen tydlig. 
Då servicehelheter samlas vid en och samma avdelning förtydligas och 
stärks samarbetet med andra förvaltningar, närkommunerna, HNS och 
andra samarbetspartner. Samordningen av offentliga tjänster, tjänster 
inom den tredje sektorn och privata tjänster till en fungerande 
servicehelhet underlättas när servicehelheterna förläggs till en och 
samma avdelning.

Det nya social- och hälsovårdsverket blir en exceptionellt stor helhet 
både till antalet anställda och till budgeten. Verket behöver starka och 
välfungerande förvaltnings-, utvecklings- och stödtjänster. Då dessa 
tjänster centraliseras, säkerställs det med en strukturell lösning att 
social- och hälsovårdsverket drar upp enhetliga riktlinjer bland annat i 
personal- och ekonomifrågor.

Avdelningen familje- och socialtjänster

Vid avdelningen familje- och socialtjänster är barnens och 
barnfamiljernas välfärd och hälsa samt utkomststödet och socialarbetet 
förlagda till samma avdelning som barnskyddet. Genom att dessa 
administrativt hänförs till samma avdelning skapas det förutsättningar 
att utveckla tjänsterna så att de motsvarar klienternas behov. I stället 
för tyngre förbättrande tjänster är det möjligt att allokera resurser för 
förebyggande tjänster och för tjänster som stöder barn och 
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barnfamiljer, varvid behovet av omhändertagande minskar. På detta 
sätt kan också kostnaderna sänkas.

Helheten med tjänster för handikappade och tjänster för 
utvecklingsstörda är i instruktionsförslaget förlagd till en och samma 
avdelning. Tjänsterna för handikappade är en omfattande helhet 
bestående av många tjänster, exempelvis socialarbete, boendeservice 
och dag- och arbetsverksamhetstjänster för handikappade i alla åldrar, 
socialarbete, boendeservice och dag- och arbetsverksamhetstjänster 
för utvecklingsstörda, institutionstjänster för utvecklingsstörda, helheten 
med färdtjänst i enlighet med såväl lagen om service och stöd på grund 
av handikapp som socialvårdslagen och verksamheten med 
handikapprådgivning. Utgångspunkt för tjänsterna är tillgänglighet för 
handikappade så att de klarar sig på egen hand och självständigt.

Tjänsterna inom vården av utvecklingsstörda är föremål för kraftig 
förändring i och med de projekt som ändrar socialverkets långvariga 
institutionsvård inom vården av utvecklingsstörda till boendeservice. 
Klienterna inom både tjänsterna för handikappade och tjänsterna för 
utvecklingsstörda representerar alla åldersgrupper och behovet av stöd 
och tjänster varierar i olika livssituationer.

Utvärderingen av nuläget gav vid handen att de ungdomar som står 
utanför utbildning och arbetsliv är en klar förlorargrupp. För närvarande 
finns det få tjänster för dem. Om det satsas på ungdomarna, går det att 
undvika problem som pågår långt in i vuxen ålder, kanske hela resten 
av livet. Med hjälp av uppsökande arbete har det projektvis (t.ex. 
Vamos och Jeri) gått att förbättra ungdomars situation i avgörande grad 
och t.ex. få dem tillbaka på skolbänken. När behovet av tyngre och 
dyrare tjänster minskar, frigörs också resurser för uppsökande arbete. 
En del av de nuvarande socialtjänsterna för vuxna inom avdelningen 
gäller också ungdomar. Resurserna för ungdomarna har således 
samlats "under samma tak".

Att socialarbetet bland vuxna, utkomststödet och 
sysselsättningstjänsterna förläggs till en och samma avdelning innebär 
att det bildas en harmonisk helhet och att tjänsterna för ungdomar och 
barnfamiljer får bästa möjliga stöd. Att mottagningscentralerna förläggs 
till helheten med familje- och socialtjänster gör det möjligt att utveckla 
tjänsterna så att de faktiskt stöder integreringen av invandrarfamiljer 
och deras välbefinnande.

Avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster

Vid avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster sammanslås 
mentalvårds- och missbrukarvården, vilket är förenligt med den 
nationella planen för mentalvårds- och missbruksarbete. Missbrukare 
har ofta mentala problem och vice versa. Denna grupp av patienter 
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med dubbel diagnos framträdde klart som en förlorargrupp i analysen 
över nuläget liksom också vid träffarna med intressentgrupper.

Vårdmetoderna för mentalvårdspatienter och missbrukare är också i 
hög grad likadana och det har allt mer utvecklats medicinska sätt att 
tackla problemen hos missbrukare. I den föreslagna 
organisationsmodellen finns tjänsterna på både basnivå och 
specialnivå för mentalvårds- och missbrukarpatienter vid en och 
samma avdelning. Strukturen gör det lättare att utveckla smidiga 
konsulterande kundorienterade arbetssätt och att införa förebyggande 
verksamhetssätt med tidig identifiering

Ungefär hälften av jourpatienterna är påverkade av alkohol eller andra 
rusmedel. Att missbrukar- och mentalvårdstjänsterna är förlagda till 
samma avdelning som jourtjänsterna är en god grund för ingripande i 
patientgruppens situation och för vård eller vårdhänvisning i anslutning 
till jouren.

Integrationen av primärhälsovården och den specialiserade sjukvården 
stärks när hälsostationerna, poliklinikerna för specialiserad sjukvård 
och de psykiatriska tjänsterna hör till samma avdelning. Genom att 
utveckla samarbetet kan en större del av patienterna skötas på basnivå 
och å andra sidan kan resurserna inom den specialiserade sjukvården 
kanaliseras till dem som är i särskilt behov av dem. Genom internt 
samarbete inom avdelningen går det att förbättra behandlingen av 
somatiska sjukdomar hos mentalvårds- och missbrukarpatienter.

Vid avdelningen förenas alla 24/7-jourtjänster inom socialväsendet, 
psykiatrin och den somatiska sjukvården. Detta främjar en gemensam 
utveckling av deras innehåll, likaså beredskapen inför krissituationer 
och hanteringen av sådana. Ungefär hälften av uppgifterna inom 
social- och krisjouren hänför sig till omhändertagande av barn. 
Förbindelsen till de övriga jourtjänsterna framhäver möjligheten till vård 
och vårdhänvisning för den övriga familjen och de delaktiga i anslutning 
till fall med omhändertagande. Likaså gör strukturen det möjligt att när 
en förälder är sjuk ingripa effektivare än nu i barnets situation, då 
social- och krisjouren finns vid samma avdelning som missbrukar- och 
mentalvårdstjänsterna.

Avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster är också en stark 
samarbetspartner för HNS.

Avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Vid avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster förenas 
tjänsterna inom hemvården, socialarbetet och dagverksamheten för 
äldre, vården och omsorgen dygnet runt och rehabiliteringen. På detta 
sätt bildas en täckande servicehelhet och gränsen mellan de 
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nuvarande förvaltningarna i fråga om akutsjukhuset och äldre- och 
serviceboendet försvinner. Då samma avdelning sköter både vården på 
sjukhusnivå och omsorgstjänsterna, stöder strukturen vården av 
patienten på rätt ställe. Köandet på sjukhusplatser minskar, när samma 
avdelning också sköter den fortsatta vården efter sjukhusvården och 
dessutom boendet och stödet i hemmet. När köerna på akutsjukhusen 
försvinner, frigörs resurser som gör att patienter som behöver fortsatt 
vård omedelbart kan tas in från jourmottagningarna och HNS. 
Samtidigt blir också bäddplatser lediga för den åldrande befolkningens 
ökande behov.

Om det tillräckligt tidigt går att upptäcka när funktionsförmågan och 
hälsotillståndet hos dem som bor hemma eller i servicehus försämras, 
minskar antalet onödiga jourbesök. Med gemensamma förutseende 
verksamhetssätt inom hemvården, hemsjukhuset, servicehusen, 
akutsjukhusen och ålderdomshemmen går det att undvika att läget 
försämras så mycket att det kräver jourvård.

En kartläggning av nuläget visade att rehabiliteringsprocessen och 
dess kontinuitet inte utfaller på önskat sätt i den nuvarande 
organisationen. Termen rehabilitering har inte heller preciserats. Den 
omfattar ett brett spektrum med olika former av rehabilitering, såsom 
prehospital akutsjukvård, rehabilitering efter sådan, upprätthållande av 
ett stabilt läge och ett arbetsgrepp som främjar funktionsförmågan. 
Rehabilitering utförs både inom de öppna och de institutionella 
tjänsterna och omfattar också medicinsk rehabilitering. Flertalet av dem 
som får medicinsk rehabilitering utgör strokepatienter och patienter 
med bruten höftled. De behöver mångprofessionellt kunnande både 
under sjukhusvården och efter utskrivningen. Under rehabiliteringstiden 
behövs det ofta också hjälpmedel eller ändringsarbeten i bostaden, 
som ordnas efter att en terapeut har gjort ett bedömningsbesök. För att 
det i rehabiliteringskedjan ska bli så få avdelningsgränser som möjligt 
och ett minimum av sådana fördröjningar som i den nuvarande 
organisationen sker på grund av oändamålsenlig placering, har 
rehabiliteringen förlagts till avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster.

Avdelningarna för förvaltnings- och stödtjänster

Enligt föreslaget inrättas det tre avdelningar för förvaltnings- och 
stödjänster:

-       Avdelningen personal- och utvecklingstjänster

-       Avdelningen ekonomi- och stödtjänster

-       Avdelningen informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster
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Det nya social- och hälsovårdsverket är stadens största förvaltning och 
omfattar ett brett spektrum av funktioner och tjänster. Verkets 
ekonomiska och funktionella effektivitet påverkar hela stadens ekonomi 
och tjänsterna till invånarna. Förvaltnings-, stöd- och 
utvecklingstjänsterna för verkets ledning och avdelningar produceras 
centraliserat vid det nya verket, i den mån tjänsterna inte produceras 
centraliserat på stadsnivå.

En decentralisering av förvaltnings-, stöd- och utvecklingstjänsterna 
skulle vid ett så här stort verk leda till att tillvägagångssätten vid 
avdelningarna och enheterna blir olika och det skulle vara svårt att följa 
gemensamma riktlinjer som dras upp på verksnivå. Genom 
centraliserade förvaltnings-, stöd- och utvecklingstjänster säkerställs 
det att avdelningarna inom kärnverksamheten har enhetliga och 
kostnadseffektivt producerade tjänster som följer verkets strategiska 
riktlinjer. Förvaltningen inom enheterna kan minskas, när samma 
process inte sköts på många ställen inom verket. Ledarskapet 
effektiviseras och reaktionen på förändringar i omvärlden blir snabbare 
t.ex. i ekonomiska brytningstider. Dessutom minskar antalet 
organisationsenheter i den föreslagna lösningen jämfört med en 
decentralisering av förvaltningen och utvecklingen. Då tjänsterna 
centraliseras säkerställs det att nivån på kunnandet är tillräcklig hög 
och att kunnandet upprätthålls och utvecklas. Det blir lättare att ordna 
vikariat, sårbarheten minskar och utjämnandet av arbetsbördan 
underlättas. Risken för deloptimering vid enskilda avdelningar undviks 
med en strukturell lösning. Den föreslagna strukturen befriar ledarna 
vid avdelningarna inom kärnverksamheten från ledningen av 
förvaltningstjänster och ger dem en möjlighet att koncentrera sig på 
avdelningens kärnverksamhet.

I framtiden är de nya serviceformerna i nyckelroll vid sidan av de 
traditionella serviceformerna när det gäller att utveckla 
serviceproduktiviteten. Att utnyttja den allt mer utvecklade 
informationstekniken och att öka tillgången till elektroniska tjänster 
öppnar nya möjligheter till effektivare betjäning av kommuninvånarna 
och effektivare verksamhet. De nya serviceformerna är förknippade 
med en stor produktivitetspotential. Utvecklingen av dessa har varit 
splittrad i den nuvarande organisationen. I förslaget ställs utvecklingen i 
centrum för ledningen av det nya verket.

Organisationens struktur tryggar att förvaltnings- och stödtjänsterna 
stöder en effektiv ledning av verket och dessa är klart representerade i 
verkets ledningsgrupp. Detta innebär att såväl kärnverksamhetens som 
förvaltnings- och stödtjänsternas ledning och sakkunskap oavbrutet 
finns med vid ledningen av verket.

Gemensamma avdelningsövergripande processer
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Till de gemensamma processer som överskrider avdelningsgränserna 
hör främjande av hälsa och välfärd, närservice, svenskspråkiga 
tjänster, servicerådgivning och vägledning, elektroniska tjänster och 
innovativa tjänster. För dessa processer har det i 
organisationsförslaget angetts en samordnande ansvarig instans, så att 
det kan säkerställas att dessa från klienternas och kommuninvånarnas 
synpunkt viktiga processer utvecklas systematiskt och fungerar så bra 
som möjligt. Trots att tjänsterna produceras vid avdelningarna inom 
kärnverksamheten, behövs det enhetlig samordning och enhetligt stöd 
för utvecklingen på verksnivå. 

Avdelningen informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster 
fungerar som samordnande ansvarig instans vid verket för processen 
med elektroniska och innovativa tjänster och med servicerådgivning 
och vägledning. Avdelningen personal- och utvecklingstjänster fungerar 
som samordnande ansvarig instans för främjandet av hälsa och 
välfärd, närservicen och de svenskspråkiga tjänsterna. Avdelningen 
personal- och utvecklingstjänster fungerar dessutom som en i hälso- 
och sjukvårdslagen avsedd ansvarig instans för främjande av hälsa och 
välfärd på stadsnivå.

Beredning av instruktionen

Förslaget till instruktion för social- och hälsovårdsväsendet har från de 
utgångspunkter som stadsfullmäktige ställt upp beretts av 
förändringsteamet för omorganiseringen av social- och 
hälsovårdsväsendet i samarbete med socialverket, 
hälsovårdscentralen och förvaltningscentralens rättstjänst.

Instruktionen följer i fråga om strukturen och innehållet den 
instruktionsmodell som fastställts av stadgekommittén, vilken är tillsatt 
av stadsstyrelsen. De obligatoriska uppgifterna inom social- och 
hälsovårdsväsendet har dock lagts till i instruktionen.

Instruktionen innehåller bestämmelser om den organisation som består 
av förtroendevalda och dennas uppgifter, om verkets organisation och 
uppgifter, om behörighetsvillkor och om anställning. Det verk som 
inrättas för barndagvårdsverksamheten får en egen instruktion och de 
bestämmelser och uppgifter som gäller barndagvården har strukits i 
instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet.

Instruktionsförslaget har i beredningsfasen behandlats av 
socialnämnden och hälsovårdsnämnden i en aftonskola och vid ett 
seminarium och av uppföljningsgruppen, styrgruppen och kärngruppen. 
Förslaget har beretts i samråd med stadgekommittén. Socialverkets 
och hälsovårdscentralens personalkommittéer har gett utlåtande om 
instruktionsförslaget.
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Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet träder i kraft 1.1.2013. 
För att säkerställa verksamheten vid det nya verket och att servicen 
fortsätter oavbrutet, likaså med anledning av vissa brådskande 
ärenden, är det nödvändigt med nämndbeslut redan under år 2012 och 
i januari 2013 före den nya nämndens första sammanträde. Det behövs 
därför tillfälliga befogenheter för att dessa beslut ska kunna fattas. Med 
tanke på detta föreslås det att stadsstyrelsen ska få en social- och 
hälsovårdssektion för en viss tid.

Utlåtanden från nämnder

Hälsovårdsnämnden och socialnämnden gav 24.4.2012 utlåtanden om 
det av förändringsteamet beredda instruktionsförslaget. Nämndernas 
utlåtanden, omröstningarna och reservationerna i socialnämnden ingår 
i beslutshistorien.

Hälsovårdsnämnden anser att organisationsmodellen löser de problem 
som upplevts vara svårast, dvs. att dels vård- och servicekedjorna för 
de äldre, dels mentalvårds- och missbrukartjänsterna är åtskilda från 
varandra. I den nya organisationen har speciellt de för hälsovården och 
socialväsendet gemensamma klienterna som anlitar mycket tjänster 
och som har många problem blivit beaktade. I fortsättningen är det 
viktigt att säkerställa att vården av dem som behöver tjänster bara inom 
primärvården och den specialiserade sjukvården löper bra och effektivt 
och att samarbets- och ansvarsrelationerna med HNS och dess aktörer 
är smidiga och entydiga. Vid den fortsatta beredningen bör det 
bedömas hur reformen eventuellt påverkar rekryteringen av läkare och 
vårdpersonal, mångsidigheten i arbetsbeskrivningarna, bas- och 
påbyggnadsutbildningen och det medicinska och vårdvetenskapliga 
ledarskapet. En central utmaning för förändringsledningen är att 
bearbeta attityderna och traditionerna i socialverkets och 
hälsovårdscentralens olika slags verksamhetskulturer och att skapa 
fungerande rutiner och strukturer. Hälsovårdsnämnden anser att det 
finns ett behov av att rätta till missförhållanden i fråga om lönerna i den 
nya organisationen, eftersom de uppgiftsrelaterade lönerna varierar 
inom samma uppgifter. För att missförhållandena med lönerna ska 
kunna rättas till krävs det separat centraliserad finansiering. 
Hälsovårdsnämnden anser att antalet ledamöter i den nya social- och 
hälsovårdsnämnden bör vara tretton, eftersom social- och 
hälsovårdsväsendets område är mycket stort inom Helsingfors stads 
förvaltningshelhet. Till den nya nämndens uppgifter bör läggas till 
beslut om bäddplatser och vårdplatser i enlighet med den nuvarande 
instruktionen för hälsovårdsväsendet. Vidare föreslår 
hälsovårdsnämnden följande ändringar: Uppgifterna för det nya verkets 
avdelningar bör ändras så att socialservicen för handikappade och 
handikapprådgivningen förläggs till avdelningen familje- och 
socialtjänster. Beskrivningen av avdelningarnas uppgifter bör 
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preciseras i 10–12 § i instruktionen så att avdelningarna inte bara 
sköter produktionen av tjänster utan sköter själva tjänsterna. 
Hälsovårdsnämnden anser ytterligare att det bör vara nämndens 
uppgift att besluta om kriterierna för godkännande av 
serviceproducenter när det gäller servicesedlar.

Hälsovårdsnämnden anser att det är en riktig lösning att avskilja 
förvaltnings- och stödtjänsterna från de operativa avdelningarna och att 
centralisera dessa tjänster. Att dessa förläggs till tre eller åtminstone 
två olika avdelningar är viktigt. Nämnden föreslår att de i 
instruktionsförslaget nämnda tjänsterna som verkschef och 
avdelningschef ska inrättas och att följande tjänster vid 
hälsovårdscentralen ska dras in räknat från den dag det är möjligt och 
tjänsterna inte längre behövs:

- verkställande direktör för hälsovårdscentralen (anställningsnummer 
019000) 

- chefstandläkare (anställningsnummer 026710) 

- chefsläkare (anställningsnummer 026711) 

- chefspsykiater (anställningsnummer 026713) 

- utvecklingsdirektör (anställningsnummer 019100) 

- hemvårdsdirektör (anställningsnummer 026832) 

- chef för hälsostationerna (anställningsnummer 026709).     

Socialnämnden anser det vara bra med tre operativa avdelningar. 
Nämnden anser dock att avdelningarnas namn bör preciseras så att de 
bättre motsvarar en modern servicekultur. Också förslaget att inrätta tre 
administrativa avdelningar är motiverat. Enligt nämndens mening bör 
det följas upp hur många ärenden sektionerna behandlar och bedömas 
om antalet sektioner räcker till. Socialnämnden anser att det i 
motiveringstexten om instruktionen bör konstateras att mottagningen 
av flyktingar hör till verksamhetsområdet för avdelningen familje- och 
socialtjänster. Social- och krisjourens samarbete med barnskyddet 
måste planeras separat utifrån villkoren för jourbehoven inom 
barnskyddet. Nämnden anser att det förebyggande missbrukararbetet, 
missbrukararbetet bland ungdomar och helheten med 
handikappservice bör överföras till avdelningen familje- och 
socialtjänster. Socialnämnden anser att omnämnanden om 
avdelningsövergripande processer och de ansvariga instanserna för 
dessa inte bör anges i instruktionen. Social- och hälsovårdsverket bör 
anges vara den ansvariga instans för främjande av hälsa och välfärd 
på stadsnivå som avses i hälso- och sjukvårdslagen. Uppgiften att 
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förordna sådana medlare som avses i lagstiftningen om vårdnad om 
barn och umgängesrätt och i äktenskapslagen bör inte höra till 
verkschefen utan till chefen för avdelningen familje- och socialtjänster. 
Att fastställa antalet bäddplatser vid sjukhus och antalet övriga 
vårdplatser och besluta om tillfälliga förändringar i fråga om dessa och 
att besluta om öppettider för verksamhetsenheterna bör upptas bland 
den nya nämndens uppgifter. Socialnämnden anser att den nya 
nämnden bör besluta om kriterierna för servicesedlar. Verkschefen 
väljer producenter utifrån de bestämda kriterierna. Vidare föreslår 
socialnämnden följande ändringar: Antalet ledamöter i social- och 
hälsovårdsnämnden bör vara tretton. Beteckningen för chefen för 
social- och hälsovårdsverket bör vara social- och hälsovårdsdirektör. 
En företrädare för personalen bör ha möjlighet att delta i nämndens 
sammanträden. Varje avdelning bör få en samordnare för de 
svenskspråkiga tjänsterna så att tjänsterna säkert utvecklas och 
värdenätet fungerar. Matilda Wrede-institutets ställning i den nya 
organisationen bör utredas med beaktande av institutets särställning 
som en del av svenska socialbyrån. 

Socialnämnden föreslår att följande tjänster vid socialverket ska dras in 
räknat från 1.1.2013:

- socialdirektör (anställningsnummer 037200) 

- familjetjänstchef (anställningsnummer 026834) 

- vuxentjänstchef (anställningsnummer 026835) 

- äldretjänstchef (anställningsnummer 026836) 

- förvaltnings- och utvecklingschef (anställningsnummer 037201).    

Stadsstyrelsen konstaterar följande med anledning av nämndernas 
utlåtanden:

Det är skäl att fastställa antalet ledamöter i social- och 
hälsovårdsnämnden till tretton i enlighet med nämndernas förslag. Det 
är fråga om stor och betydelsefull nämnd som inrättas i Helsingfors 
stads förvaltning för att leda helheten med social- och 
hälsovårdsväsendet. För att det mångsidiga och breda samhälleliga 
synsätt som behövs inom nämndens arbetsfält ska uppnås är det 
motiverat att ha en sammansättning med fler förtroendevalda än i 
andra nämnder. Avdelningarnas namn har bildats så att de så noggrant 
som möjligt beskriver avdelningarnas verksamhet. Att chefen för social- 
och hälsovårdsverket har beteckningen verkschef är motiverat. 
Beteckningen social- och hälsovårdsdirektör skiljer sig inte tillräckligt 
mycket från beteckningen biträdande stadsdirektör för social- och 
hälsovårdsväsendet. Möjligheten för en företrädare för personalen att 
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delta i nämndens sammanträden, som nu har varit praxis i 
socialnämnden, är inte en sak som bestäms i instruktionen. Att 
överföra det förebyggande missbrukararbetet och missbrukararbetet 
bland ungdomar till en annan avdelning kan inte anses vara motiverat 
med beaktande av åldersgränserna för barnskyddet i lagstiftningen. 
Specialtjänsterna för handikappade förläggs till verksamhetsområdet 
för avdelningen familje- och socialtjänster. Dessa specialtjänster finns 
därmed att tillgå naturligt vid samma avdelning som de övriga familje- 
och socialtjänsterna. De övriga instruktionstekniska påpekandena och 
ändringsförslagen i utlåtandena har i görlig mån beaktats i instruktionen 
och i de detaljerade motiveringarna till denna. Avdelningen personal- 
och utvecklingstjänster har till uppgift att vara samordnande ansvarig 
instans för den svenska servicen inom hela verket. Arbetet på att 
utveckla Matilda Wrede-institutets, som nämns i socialnämndens 
utlåtande, och även kunskapscentret Soccas ställning är under 
beredning.

Det är meningen att beslut om den indragning av tjänster som 
nämnderna föreslår i sina utlåtanden ska fattas senare separat.

Detaljmotivering för instruktionen

Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet baserar sig på 
stadens instruktionsmodell och i behövliga delar på de nuvarande 
instruktionerna för socialväsendet och hälsovårdsväsendet. 
Instruktionen har beretts i samråd med stadgekommittén.

1 § Verksamhetsområde

1 mom.

Enligt paragrafen har social- och hälsovårdsväsendet helhetsansvaret 
för de social- och hälsovårdstjänster som kommunen enligt 
lagbestämmelserna ska tillhandahålla.

Social- och hälsovårdsväsendet ansvarar för ordnandet av socialvård i 
enlighet med det som i socialvårdslagen och speciallagstiftningen om 
socialvård är föreskrivet om kommunens ansvar för att ordna service, 
dock inte i fråga om barndagvården.

När det gäller hälso- och sjukvården innebär helhetsansvaret att, trots 
att verket i första hand själv producerar tjänster som hör till 
folkhälsoarbetet, är det alltjämt social- och hälsovårdsnämnden och 
social- och hälsovårdsverket som ansvarar för helheten med 
befolkningens behov av hälsovårdstjänster och samtidigt för att 
befolkningen också får i lagen om specialiserad sjukvård avsedd 
behövlig specialsjukvård på det sätt som är föreskrivet i denna lag. 
Detta är motiverat också så till vida att all hälsovårdsfinansiering – 
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också den som går till samkommunen för den specialiserade 
sjukvården – ingår i budgeten för social- och hälsovårdsväsendet. 
Social- och hälsovårdsnämnden och social- och hälsovårdsverket i 
egenskap av beställare via hälsovårdsplaneringen avgör också i hög 
grad kvaliteten och mängden i fråga om de tjänster som staden köper 
av sjukvårdsdistriktet, trots att distriktet har ansvaret för att ordna 
huvuddelen av den specialiserade sjukvården.

Verksamhetsområdet begränsas inte att gälla enbart helsingforsare, 
dvs. befolkningen i Helsingfors stad, eftersom kommunen också har 
skyldigheter gentemot andra än kommuninvånarna.

Helsingfors ska med stöd av 13 § 1 mom. 1 och 2 punkten i 
socialvårdslagen (SVL) sörja för att socialservice anordnas för 
kommunens invånare och att utkomststöd ges personer som vistas i 
kommunen. Personer som permanent vistas i kommunen är 
berättigade till utkomststöd oberoende av vilken deras hemkommun är 
enligt lagen om hemkommun. Kommunens ansvar för att ordna 
socialservice gäller även för andra personer som vistas i kommunen än 
helsingforsare, om servicebehovet är brådskande eller då 
omständigheterna det annars förutsätter (SVL 15 § 1 mom.). Sådana 
omständigheter ska anses föreligga bland annat då en person på grund 
av studier eller arbete eller av motsvarande skäl vistas i kommunen 
utan att hans hemort enligt 3 § i lagen om hemkommun ändras till följd 
härav (SVF 4 §). 

I fråga om hälso- och sjukvården gäller detta t.ex. skol- och 
studerandehälsovården vid läroinrättningar inom kommunens område, 
hälso- och sjukvården för sjömän och de i hälso- och sjukvårdslagen 
avsedda hälsovårdstjänsterna för dem som på grund av studier eller 
arbete vistas en lång tid i kommunen. Dessutom blir det enligt hälso- 
och sjukvårdslagen 1.1.2014 möjligt att fritt anlita vilken som helst 
hälsovårdscentral eller hälsostation i hela landet som tillhandahåller 
hälsovårdstjänster, varvid rätten till hälsovårdstjänster oberoende av 
kommuntillhörighet blir huvudregel.

2 mom.

Enligt 15 § 1 mom. i folkhälsolagen ska en kommun ha en 
hälsovårdscentral för de i hälso- och sjukvårdslagen avsedda 
funktionerna. Det tolkas att lagbestämmelsens syfte är att säkerställa 
att det i kommunen finns någon som ansvarar och sörjer för de 
uppgifter som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. Av denna orsak 
bestäms det i detta moment att social- och hälsovårdsverket sköter de 
uppgifter som enligt lagen ska skötas av hälsovårdscentraler. 

Det miljö- och hälsoskydd som avses i 21 § i hälso- och sjukvårdslagen 
hör dock inte till social- och hälsovårdsnämndens eller social- och 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 553 (701)
Stadsfullmäktige

Stj/13
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

hälsovårdsverkets verksamhetsområde, utan dessa uppgifter sköts i 
Helsingfors av miljönämnden och miljöcentralen. Dessutom sköter 
miljöcentralen också granskningen av verksamhetslokaler inom den 
privata hälso- och sjukvården.

3 mom.

Till socialservicen hör dessutom det nykterhetsarbete som ålagts 
kommunen i lagen om nykterhetsarbete och de uppgifter för integrering 
av invandrare som ålagts kommunen i lagen om främjande av 
integration, likaså det i lagen om ekonomisk rådgivning och 
skuldrådgivning avsedda ordnandet av ekonomisk rådgivning och 
skuldrådgivning i kommunen i enlighet med ett avtal som träffas med 
regionförvaltningsverket. Liksom barndagvården hör inte heller 
förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten 
för skolelever till social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde.

4 mom.

Apotekstillstånd har beviljats Helsingfors stad, och därför bör uppgiften 
i instruktionen hänföras till en förvaltning, nu alltså till social- och 
hälsovårdsnämnden och social- och hälsovårdsverket (tidigare hade 
den hänförts till hälsovårdsnämnden och -centralen).

Social- och hälsovårdsverkets sjukhusapotek sköter utom 
läkemedelsförsörjningen vid verkets sjukhus och institutioner också 
bl.a. läkemedelsförsörjningen för patienter inom den öppna vården i 
enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och läkemedelslagen. 
Det är behövligt att ta med en separat passus om detta i instruktionen.

2 § Nämnden och dess sektioner

1 mom.

Den nuvarande socialnämnden har elva ledamöter och 
hälsovårdsnämnden nio ledamöter. Den nya social- och 
hälsovårdsnämnden föreslås få tretton ledamöter.

2 mom.

Det föreslås att tre sektioner ska tillsättas under social- och 
hälsovårdsnämnden. Under socialnämnden finns det för närvarande 
fem sektioner: barn- och familjesektionen, första vuxentjänstsektionen 
för ändringssökande, andra vuxentjänstsektionen för ändringssökande, 
äldretjänstsektionen för ändringssökande och svenska sektionen. 
Under hälsovårdsnämnden finns det inga sektioner. 

Sektionerna föreslås få sju ledamöter, dvs. lika många som i 
socialnämndens nuvarande sektioner.
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3 mom.

Ledamöterna i tredje sektionen väljs från den svenska språkgruppen.

3 § Föredragning

Systemet med en enda föredragande föreslås bli bevarat i social- och 
hälsovårdsnämnden. För detta talar i synnerhet

 att det i den nya organisationen är behövligt att ägna särskild 
uppmärksamhet åt att verket som helhet beaktas i avgörandena 

 att verkschefen har helhetsansvaret för ledningen av verket och 
för dess ekonomi och därför bör ha möjlighet att bestämma 
innehållet i de ärenden som föredras för nämnden. 

Föredragningen i sektionerna har ålagts avdelningscheferna. 
Dessutom har verkschefen rätt att överföra skyldigheten att föredra ett 
viss ärende eller en viss grupp av ärenden från en avdelningschef till 
någon annan tjänsteinnehavare. Med denna bestämmelse säkerställs 
det att ärendena föredras av en sakkunnig tjänsteinnehavare.

Det har ytterligare föreskrivits att verkschefen kan besluta föredra ett 
ärende som ankommer på en föredragande som är underställd honom. 
Denna bestämmelse finns också i den nuvarande instruktionen för 
socialväsendet.

4 § Nämndens uppgifter

Punkterna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 ingår i stadens 
instruktionsmodell och i de nuvarande instruktionerna för 
socialväsendet och hälsovårdsväsendet.

Punkt 3

Innehållet motsvarar den nuvarande instruktionen för socialväsendet, 
instruktionen för hälsovårdsväsendet och instruktionsmodellen, men 
ordföljden har ändrats så att socialväsendets klientavgifter och 
hälsovårdsväsendets patientavgifter har flyttats till början av 
förteckningen.

Stadsfullmäktige beslutar om införande av ekonomiskt eller principiellt 
sett viktiga nya klientavgifter inom socialvården och patientavgifter 
inom hälso- och sjukvården och om slopande av gällande avgifter av 
detta slag (7 § 12 punkten i instruktionen för stadsstyrelsen). Enligt den 
nuvarande och de nu föreslagna instruktionen är det social- och 
hälsovårdsnämnden som beslutar om klient- och patientavgifter i 
enlighet med anvisningar som stadsstyrelsen vid behov utfärdar 
separat.
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Punkt 10 

Uppgiften följer i övrigt instruktionsmodellen och den nuvarande 
instruktionen för hälsovårdsväsendet, men det har tillagts en passus 
om överlåtelse av aktier som tillfallit staten som arv. Denna passus 
finns också i den nuvarande instruktionen för socialväsendet. Tillägget 
är viktigt för att nämnden ska kunna besluta om överlåtelse av aktier 
som tillfallit staten som arv och för att ärendet inte ska behöva 
föreläggas stadsstyrelsen.

Punkt 17

Uppgiften ingår också i den nuvarande instruktionen för 
socialväsendet. Nämnden beslutar årligen om i vilken utsträckning 
sådan egendom som tillfallit staten som arv ska användas.

Punkt 18

Enligt den nuvarande instruktionen för socialväsendet beslutar 
nämnden om antalet vårdplatser. Enligt den nuvarande instruktionen 
för hälsovårdsväsendet beslutar nämnden om antalet bäddplatser vid 
sjukhusen och om tillfälliga förändringar i fråga om dessa. Dessutom 
fastställer nämnden enligt båda instruktionerna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan fatta beslut om detta. 

Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet följer de nuvarande 
instruktionerna. Ordet sjukhus förekommer inte i hälsovårdsnämndens 
beslutpraxis och kan därför tekniskt strykas i den nya instruktionen. 
Nämnden har således till uppgift att fastställa antalet bäddplatser och 
antalet övriga vårdplatser och besluta om tillfälliga förändringar i fråga 
om dessa och att fastställa grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare 
kan göra detta.

Punkt 19

Uppgiften att besluta om öppettiderna för verksamhetsenheterna, som 
också i de nuvarande instruktionerna har hört till nämnden, har 
upptagits som en separat uppgift.

Jämfört med den nuvarande instruktionen för socialväsendet och den 
nuvarande instruktionen för hälsovårdsväsendet saknas följande 
punkter i förslaget till instruktion för social- och hälsovårdsväsendet:

Punkt 19 under nämndens uppgifter i den nuvarande instruktionen för 
socialväsendet "att bestämma till vilket ansvarsområde det hör att 
organisera de svenska tjänsterna" har strukits, eftersom det inte 
inrättas någon separat enhet för de svenska tjänsterna. 
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Punkt 16 under nämndens uppgifter i den nuvarande instruktionen för 
hälsovårdsväsendet "att fastställa grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan fatta beslut om avgiften för en patient i långvarig 
sjukhusvård" har strukits. Punkten behövs inte, eftersom nämnden 
fastställer grunderna med stöd av punkt 3 i denna paragraf.

Punkt 19 under nämndens uppgifter i den nuvarande instruktionen för 
hälsovårdsväsendet "att avge utlåtanden till myndigheter i ärenden som 
gäller apoteksverksamhet" har införts i befogenhetsparagrafen (22 §) 
som gäller stadens och nämndens talan, med beaktande av uppgiftens 
rutinmässiga karaktär.

Punkt 20 under nämndens uppgifter i den nuvarande instruktionen för 
hälsovårdsväsendet "att avge utlåtanden till myndigheter i ärenden som 
gäller tillstånd för icke-brådskande sjuktransport" har strukits, eftersom 
uppgiften med stöd av hälso- och sjukvårdslagen överförs på HNS:s 
ansvar från ingången av år 2013.

5 § Första sektionens uppgifter

Första sektionens uppgifter är desamma som för den nuvarande 
socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande. 
Sektionen behandlar enbart sökande av ändring i beslut om 
utkomststöd som fattats av en tjänsteinnehavare.

År 2011 behandlades sammanlagt 629 ärenden som gällde sökande av 
ändring i beslut om utkomststöd.

6 § Andra sektionens uppgifter

Punkt 1

Punkt 1 under andra sektionens uppgifter gäller i fråga om socialvården 
sökande av ändring i beslut om individuell vård som fattats av en 
tjänsteinnehavare och som inte gäller utkomststöd. Till andra sektionen 
överförs därmed de ärenden om sökande av ändring som behandlas 
av andra vuxentjänstsektionen för ändringssökande, 
äldretjänstsektionen för ändringssökande och barn- och 
familjesektionen i den nuvarande instruktionen för socialväsendet.

Socialnämnden har 20.4.2006 med stöd av 26 b § i förvaltningsstadgan 
delegerat beslutanderätt enligt lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet till vissa tjänsteinnehavare vid socialverket och de 
ifrågavarande besluten har därefter inte behandlats i socialnämndens 
sektioner.

År 2011 fattades det sammanlagt 225 beslut i sådana ärenden som 
föreslås bli hänförda till andra sektionens verksamhetsområde (andra 
vuxentjänstsektionen för ändringssökande 167 ärenden och 
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äldretjänstesektionen för ändringssökande 58 ärenden). Dessutom 
behandlades några ärenden som gällde sökande av ändring i 
barnskyddsbeslut och familjerättsliga beslut.

Behandlingen av sådana ändringskrav som en person enligt lagen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården och lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet har rätt att få prövade av ett kollegialt 
organ och som nu hör till hälsovårdsnämnden föreslås också bli 
hänförd till andra sektionen. Dessa befogenheter kan inte delegeras till 
en tjänsteinnehavare. Till sektionen överförs med stöd av dessa lagar

1. ärenden om sökande av ändring i beslut om patientavgifter inom 
hälso- och sjukvården 

2. krav som gäller utlämnande av handlingar. 

År 2011 fattade hälsovårdsnämnden 38 beslut i sådana ärenden.

Punkt 2

Uppgiften att göra en i lagen om missbrukarvård avsedd framställning 
hos förvaltningsdomstolen om att en person på grund av våldsamhet 
ska förordnas till vård oberoende av sin vilja överförs dessutom från 
andra vuxentjänstsektionen för ändringssökande i den nuvarande 
instruktionen för socialväsendet till andra sektionen. Sådana ärenden 
förekommer mycket sällan i praktiken.

Punkt 3

De uppgifter som gäller tvångsåtgärder i enlighet med lagen om 
smittsamma sjukdomar och som hälsovårdsnämnden nu fattar beslut 
om föreslås bli överförda till andra sektionen. Dessa beslut måste enligt 
lagen om smittsamma sjukdomar alltid fastställas av ett kollegialt 
organ, och de kan därför inte överföras till en tjänsteinnehavare. Till 
ärendena i fråga hör i allmänhet dock inte några faktiska 
prövningsmöjligheter med avseende på beslutsalternativen och det är 
lämpligt att behandla dem i en sektion, som i övrigt främst behandlar 
ärenden om sökande av ändring, vilka avgörs på juridiska grunder.

År 2011 behandlade hälsovårdsnämnden sammanlagt sju sådana 
ärenden, och besluten gällde för det mesta förordnande av flera 
personer, 1–4, att utebli från sitt arbete eller dylikt.

7 § Tredje sektionens uppgifter

Tredje sektionens (svenska sektionens) uppgifter är desamma som 
första och andra sektionens uppgifter i ärenden som väckts på 
svenska.

8 § Organisation
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Paragrafen anger social- och hälsovårdsverkets organisation på 
avdelningsnivå. I paragrafen nämns först de tre avdelningar som 
ansvarar för verksamheten på bred bas: familje- och socialtjänster, 
hälsovårds- och missbrukartjänster och sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster. Därefter nämns de avdelningar som ansvarar för 
förvaltnings-, utvecklings- och stödtjänster. Enheterna på 
avdelningsnivå bildar tillsammans social- och hälsovårdsverket.

Alla avdelningar övertar funktioner från såväl det nuvarande 
socialverket som den nuvarande hälsovårdscentralen. 
Verksamhetsområdet har inte för någon avdelning bestämts enligt 
klienternas åldersindelning, livscykeln eller någon viss servicehelhet. 
Avdelningsstrukturen betonar servicehelheten och klientprocesser och 
medger serviceproduktion på ett nytt sätt utifrån klientens och 
patientens behov.

Förebyggande och förbättrande tjänster som hör till servicehelheten 
sköts vid samma avdelning. Därmed kan avdelningen med sin egen 
verksamhet ingripa tidigare än nu och hantera kostnaderna genom att 
satsa på förebyggande och lättare tjänster. Också de öppna tjänster 
och institutionstjänster som hör till servicehelheten finns vid samma 
avdelning, vilket gör det möjligt att utveckla tjänster av mellanform och 
intervalltyp. Strukturen uppmuntrar att använda lättare och 
förebyggande tjänster i stället för tyngre och dyrare institutionstjänster.

Avdelningsstrukturen är tydlig i förhållande till samarbetspartnerna, 
t.ex. stadens övriga förvaltningar, närkommunerna och HNS.

Verksamhetsområdena för enheterna på avdelningsnivå har i enlighet 
med instruktionsmodellen angetts kort. Uppgifterna bestäms 
noggrannare genom beslut på lägre nivå jämfört med instruktionen.

Det anges vidare i instruktionen att beslut om indelning av 
avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av nämnden.

Beteckningarna för chefen för verket och cheferna för avdelningarna 
har i paragrafen angetts i enlighet med instruktionsmodellen: verkschef 
och avdelningschef.

9 § Ledarskap

Bestämmelsen följer instruktionsmodellen och de nuvarande 
instruktionerna för socialväsendet och hälsovårdsväsendet.

10§ Verksamhetsområde för avdelningen familje- och socialtjänster

Avdelningen familje- och socialtjänster sköter rådgivnings- och 
socialtjänsterna för barn och barnfamiljer, barnskyddet för enskilda 
barn och familjer, uppfostrings- och familjerådgivningen och de 
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familjerättsliga ärendena. Avdelningen sköter också skol- och 
studerandehälsovården, hälsorådgivningen och hälsogranskningarna 
för ungdomar som står utanför utbildning och arbetsliv, 
missbrukartjänsterna för dem som inte fyllt 18 år och barn- och 
ungdomspsykiatrin.

Avdelningen sköter socialarbetet, boendeservicen och 
familjevårdstjänsterna för handikappade och utvecklingsstörda, stödet 
för närståendevård, arbets- och dagverksamheten, 
institutionstjänsterna för utvecklingsstörda och handikapprådgivningen, 
likaså de i lagen om service och stöd på grund av handikapp avsedda 
tjänsterna, exempelvis färdtjänst och personlig assistans.

Avdelningen sköter dessutom socialarbetet bland vuxna, beviljandet av 
utkomststöd, ekonomi- och skuldrådgivningen, 
sysselsättningstjänsterna, anordnandet av rehabiliterande 
arbetsverksamhet och mottagningen av flyktingar och invandrare.

Nämnden kan därutöver ge avdelningen andra uppgifter. 
Bestämmelsen är nödvändig för att de nuvarande uppgifterna och 
eventuella nya uppgifter smidigt ska kunna hänföras till den avdelning 
dit det är funktionellt ändamålsenligt att förlägga dem.

11 § Verksamhetsområde för avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster

Avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster sköter 
jourfunktionerna inom social- och hälsovårdstjänsterna (somatisk och 
psykiatrisk jour, social- och krisjour), den öppna 
sjukvårdsverksamheten inom primärhälsovården på hälsostationerna 
och poliklinikverksamheten inom den somatiska specialsjukvården. 
Avdelningen sköter munhälsovården inklusive enheten för 
specialtandvård i huvudstadsregionen. Dessutom sköter avdelningen 
mentalvårds- och missbrukartjänsterna inklusive öppenvårds-, 
institutions- och boendetjänster, likaså den psykiatriska 
specialsjukvården frånsett barn- och ungdomspsykiatrin.

Nämnden kan därutöver ge avdelningen andra uppgifter. 
Bestämmelsen är nödvändig för att de nuvarande uppgifterna och 
eventuella nya uppgifter smidigt ska kunna hänföras till den avdelning 
dit det är funktionellt ändamålsenligt att förlägga dem.

12 § Verksamhetsområde för avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster

Avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster sköter 
hemvården, hemsjukhusverksamheten, de sjukhustjänster som hör till 
primärhälsovården, den medicinska rehabiliteringen och den övriga 
rehabiliteringen. Hemvården vid denna avdelning ansvarar för hela 
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hemvårdshelheten, också vården av handikappade i hemmet. 
Avdelningen sköter också socialarbetet, dagverksamheten och 
servicecentren för äldre. Dessutom sköter avdelningen det kort- och 
långvariga serviceboendet, den kort- och långvariga institutionsvården 
och stödet för närståendevård. 

Nämnden kan därutöver ge avdelningen andra uppgifter. 
Bestämmelsen är nödvändig för att de nuvarande uppgifterna och 
eventuella nya uppgifter smidigt ska kunna hänföras till den avdelning 
dit det är funktionellt ändamålsenligt att förlägga dem.

13 § Verksamhetsområde för avdelningen personal- och utvecklingstjänster

Avdelningen personal- och utvecklingstjänster producerar centraliserat 
alla personal- och utvecklingstjänster som verkets ledning och 
verksamhet kräver i den mån tjänsterna inte produceras centraliserat 
på stadsnivå. De operativa avdelningarna har inte några 
personalförvaltningsuppgifter, frånsett dem som hör till 
chefsuppgifterna. De uppgifter som gäller strategiberedning på 
verksnivå, de övriga administrativa sakkunnigtjänsterna och 
utbildningstjänsterna hör till avdelningens uppgifter. Utöver den 
centraliserade utveckling som är avdelningens uppgift hör det som en 
väsentlig del av uppgifterna för avdelningens ledning och arbetstagare 
att fortlöpande utveckla sin egen verksamhet. De operativa 
avdelningarna får stöd för detta utvecklingsarbete av den 
centraliserade avdelningen personal- och utvecklingstjänster. Till 
avdelningens uppgifter hör också verkets juridiska tjänster, såsom 
berednings- och sekreteraruppgifter för arbetet i nämnden och 
sektionerna.

Avdelningen personal- och utvecklingstjänster har dessutom till uppgift 
att i egenskap av ansvarig samordna en del av de 
avdelningsövergripande processerna, varvid de enskilda avdelningarna 
ändå bär ansvaret för att producera de därtill hörande tjänsterna. 
Kommunen ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha utsett instanser 
som ansvarar för den hälso- och välfärdsfrämjande verksamheten. I 
Helsingfors stad är avdelningen personal- och utvecklingstjänster 
denna instans. 

Social- och hälsovårdsverket har ingen separat enhet för svenska 
tjänster, utan tjänsterna på svenska produceras som en del av varje 
avdelnings verksamhet. Avdelningen personal- och utvecklingstjänster 
har till uppgift att vara den instans som ansvarar för samordningen av 
de svenska tjänsterna vid hela verket. Likaså är avdelningen den 
instans som ansvarar för samordningen av närtjänsterna vid social- och 
hälsovårdsverket.
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Nämnden kan därutöver ge avdelningen andra uppgifter. 
Bestämmelsen är nödvändig för att de nuvarande uppgifterna och 
eventuella nya uppgifter smidigt ska kunna hänföras till den avdelning 
dit det är funktionellt ändamålsenligt att förlägga dem.

14 § Verksamhetsområde för avdelningen ekonomi- och stödtjänster

Avdelningen ekonomi- och stödtjänster ansvarar centraliserat för 
verkets och avdelningarnas ekonomiska planering och uppföljning, 
upphandlingsuppgifterna, förvaltningen av verkets lokaler och 
beredningen av organisationsunderstöd, i den mån tjänsterna inte 
produceras centraliserat på stadsnivå. De operativa avdelningarna har 
inte några ekonomiförvaltningsuppgifter, frånsett dem som hör till 
chefsuppgifterna. Till verksamhetsområdet för avdelningen hör 
dessutom alla stödtjänster som produceras centraliserat vid verket, 
såsom sjukhusapoteksverksamheten, underhålls-, vaktmästar- och 
budtjänsterna, materialtjänsterna och textbehandlingen.

Nämnden kan därutöver ge avdelningen andra uppgifter. 
Bestämmelsen är nödvändig för att de nuvarande uppgifterna och 
eventuella nya uppgifter smidigt ska kunna hänföras till den avdelning 
dit det är funktionellt ändamålsenligt att förlägga dem.

15 § Verksamhetsområde för avdelningen informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänster

Avdelningen har till uppgift att centraliserat producera hela verkets 
informationsförvaltningstjänster, i den mån tjänsterna inte produceras 
centraliserat på stadsnivå. Avdelningen producerar också tjänsterna 
inom den interna och externa kommunikationen.

Avdelningen har dessutom till uppgift att i egenskap av ansvarig 
samordna en del av de avdelningsövergripande processerna, varvid de 
enskilda avdelningarna ändå bär ansvaret för att producera och 
utveckla de därtill hörande tjänsterna. Avdelningen 
informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster är den instans 
som ansvarar för samordningen av de innovativa elektroniska 
tjänsterna och servicekanalerna och av servicerådgivningen och -
vägledningen vid verket.

Nämnden kan därutöver ge avdelningen andra uppgifter. 
Bestämmelsen är nödvändig för att de nuvarande uppgifterna och 
eventuella nya uppgifter smidigt ska kunna hänföras till den avdelning 
dit det är funktionellt ändamålsenligt att förlägga dem.

16 § Verkschefens uppgifter
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Punkterna 1–5 under verkschefens uppgifter följer stadens 
instruktionsmodell.

Punkt 6

I lagen om smittsamma sjukdomar och mentalvårdslagen ingår 
uppgifter/skyldighet att ingripa för ansvarige läkaren vid 
hälsovårdscentralen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det 
dessutom vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården 
finnas en ansvarig läkare. En och samma tjänsteinnehavare kan inte 
ansvara för alla dessa uppgifter som är av helt olika typ, kräver olika 
slags kunnande och hör till olika enheter. Det bör därför föreskrivas i 
instruktionen hur det vid Helsingfors hälsovårdscentral anges vem/vilka 
inom Helsingfors hälsovårdscentral som sköter/ansvarar för de i 
lagarna avsedda uppgifterna, vem som är den ansvarige läkare som 
avses i de olika lagarna och vem som är den ansvarige läkaren vid de 
olika verksamhetsenheterna.

Punkt 7

Bestämmelsen avviker från den nuvarande instruktionen för 
socialväsendet i och med att verkschefen förordnar en 
tjänsteinnehavare till direktör för Helsingfors specialomsorgsdistrikt. 
Enligt den nuvarande instruktionen är verkschefen eller den som han 
förordnat direktör för Helsingfors specialomsorgsdistrikt.

Punkt 8

Uppgiften att förordna sådana medlare som avses i lagstiftningen om 
vårdnad om barn och umgängesrätt och i äktenskapslagen har 
överförts till verkschefen. I den nuvarande instruktionen för 
socialväsendet hör uppgiften till familjetjänstchefen.

Förordnandet till olika uppgifter har i instruktionen samlats under en 
och samma tjänsteinnehavare, vilket innebär att delegeringen kan 
göras enhetligt och på samma grunder i fråga om alla uppgifter.

Punkt 9

Verkschefen förordnar en tjänsteinnehavare till den ledande 
tjänsteinnehavare inom socialvården som avses i barnskyddslagen. 
Enligt den nuvarande instruktionen för socialväsendet är verkschefen 
den ledande tjänsteinnehavare inom socialvården som avses i 
barnskyddslagen.

17 § Avdelningschefernas uppgifter

Avdelningschefernas uppgifter har bestämts i enlighet med stadens 
instruktionsmodell.
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18 § Förhinder

Bestämmelserna följer stadens instruktionsmodell.

19 § Behörighetsvillkor

Uppgifterna som chef för social- och hälsovårdsverket och som 
avdelningschef är administrativa ledningsuppgifter.

Enligt 2 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal 
inom socialvården tillämpas lagen på den behörighet som krävs av 
yrkesutbildad personal inom socialvården, om inte något annat 
föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om ledningsuppgifter inom socialvården ingår i 10 § i 
lagen. I 10 § 1 mom. sägs det att behörighetsvillkor för huvudsakligen 
administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och 
hälsovården i kommuner eller samkommuner är behörighet enligt 3 § 
eller för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om 
branschen samt dessutom tillräcklig ledarförmåga

De administrativa ledningsuppgifterna omfattar inte klientarbete och 
inte heller direkt styrning av klientarbetet. I behörighetsvillkoren för en 
administrativ ledare ingår inte något krav på erfarenhet av klientarbete 
och inte heller på att någon bestämd examen ska ha avlagts, utan det 
räcker också med sådan kännedom om branschen som inhämtats på 
något annat sätt.

I behörighetsvillkoren i 19 § i instruktionen har det med hänvisningen i 
1 mom. "utöver det som särskilt är föreskrivet" och i 2 mom. "med 
beaktande av det som särskilt är föreskrivet" säkerställts att 
lagbestämmelserna blir beaktade när en uppgift hör till en bransch på 
vilken lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 
socialvården tillämpas.

Med hänvisningarna till lagstiftningen har det som krävs i högsta 
förvaltningsdomstolens beslut 12.1.2012, 2954/1/09, blivit beaktat. 
Beslutet gällde behörighetsvillkoren för en hemvårdsledare angivna i 
en instruktion.

20 § Anställning av personal

Paragrafen följer stadens instruktionsmodell

21 § Överföring av beslutanderätten i ärenden som gäller individuell vård inom 
socialvården



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 564 (701)
Stadsfullmäktige

Stj/13
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

När det gäller socialvårdstjänster ska det enligt lagen fattas ett 
överklagbart beslut både om själva tillhandahållandet av tjänsten och 
om beloppet för den avgift som tas ut för tjänsten.

I paragrafen har sista momentet i motsvarande paragraf i den 
nuvarande instruktionen för socialväsendet utelämnats. Momentet 
gäller överföring av beslutsfattandet om att ordna och meddela 
förskoleundervisning och om att ordna och tillhandahålla morgon- och 
eftermiddagsverksamhet till en tjänsteinnehavare. I övrigt är paragrafen 
likadan som i den nuvarande instruktionen för socialväsendet.

Inom hälso- och sjukvården fattas det överklagbara beslut bara om 
patientavgifter, inte om tjänster. Beslut om avgifter fattas bara när en 
avgift bestäms för en enskild patient utifrån patientens inkomster.

Av denna orsak tillämpas bestämmelserna i denna paragraf bara på 
socialtjänster och på beslut om avgifterna för dessa. När det gäller 
patientavgifter bestäms beslutanderätten däremot med stöd av 4 § 3 
punkten i instruktionen (med beaktande av 7 § 12 punkten i 
instruktionen för stadsstyrelsen).

22 § Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

1 och 2 mom.

Motsvarar bestämmelserna i den nuvarande instruktionen för 
socialväsendet och den nuvarande instruktionen för 
hälsovårdsväsendet.

3 mom.

Bestämmelserna motsvarar i övrigt bestämmelserna i de nuvarande 
instruktionerna, men med ett tillägg beträffande talan i ärenden om 
utlåtanden som ges med stöd av lagarna om privata socialtjänster och 
privat hälso- och sjukvård.

Tilläggen beror på att regionförvaltningsverket med stöd av 
lagstiftningen om de privata tjänsterna ovan inhämtar utlåtanden av 
kommunens social- och hälsovårdsväsen där det anges bl.a. om 
personer som söker verksamhetstillstånd är lämpliga, med därtill 
hörande intervjuer, och om verksamheten är berättigad och behövlig. 
Regionförvaltningsverket kräver dessutom att kommunens social- och 
hälsovårdsväsen aktivt övervakar den privata verksamheten inom sitt 
område och ger regionförvaltningsverket utlåtanden och utredningar 
som baserar sig på övervakningen. Dessa utlåtanden är professionella 
till sin karaktär och omfattar i sig inte någon politisk prövning och kan 
därför lämpligen ges av tjänsteinnehavare.
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I momentet har också tillagts en passus om utlåtanden i ärenden som 
gäller verksamheten på apotek, vilket tidigare hörde till 
hälsovårdsnämndens befogenheter.

Ikraftträdande och uppgifter under övergångstiden

Instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet träder i kraft 1.1.2013.

Verksamheten vid det nuvarande socialverket och den nuvarande 
hälsovårdscentralen fortsätter i enlighet med deras gällande 
instruktioner till utgången av år 2012. Den nuvarande socialnämnden 
med dess sektioner och hälsovårdsnämnden behandlar och fattar 
beslut om ärenden som hör till de nuvarande förvaltningarnas 
verksamhet och som enligt instruktionen omfattas av nämndernas och 
sektionernas beslutanderätt.

Innan instruktionen träder i kraft måste vissa nödvändiga åtgärder 
vidtas för verkställande av instruktionen. För att behandla uppgifterna 
och besluta om dessa tillsätter stadsfullmäktige ett organ i anslutning 
till beslutet om instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet.

Tillsättande av tjänster

Stadsstyrelsen anser att tjänsten som verkschef och tjänsterna som 
avdelningschef vid stadens största förvaltning, social- och 
hälsovårdsverket, bör utlysas.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, kommer 
stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktigebeslutet att vid social- 
och hälsovårdsverket, räknat från 1.1.2013, inrätta

 en tjänst som chef för avdelningen familje- och socialtjänster 
med en totallön på 7 500 euro i månaden

 en tjänst som chef för avdelningen hälsovårds- och 
missbrukartjänster med en totallön på 7 500 euro i månaden

 en tjänst som chef för avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster med en totallön på 7 500 euro i månaden

 en tjänst som chef för avdelningen personal- och 
utvecklingstjänster med en totallön på 6 700 euro i månaden

 en tjänst som chef för avdelningen ekonomi- och stödtjänster 
med en totallön på 7 000 euro i månaden
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 en tjänst som chef för avdelningen informationsförvaltnings- och 
kommunikationstjänster med en totallön på 6 500 euro i 
månaden.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, kommer 
stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktigebeslutet att uppmana 
förvaltningscentralen att se till att tjänsten som verkschef och tjänsterna 
som avdelningschef vid social- och hälsovårdsverket blir utlysta med 
lön enligt denna föredragningslista och med en ansökningstid på 14 
dagar.

En organisationsmodell, instruktionsförslaget med motiveringar från 
ändringsgruppen för omorganisering av social- och 
hälsovårdsväsendet, de gällande instruktionerna för socialväsendet 
och hälsovårdsväsendet och beslutet 12.12.2011 om tillsättande av en 
uppföljningsgrupp utgör bilagor till detta ärende på föredragningslistan. 
Stadsfullmäktiges beslut 30.11.2011 och beslutet 4.1.2012 om 
tillsättande av en styrgrupp ingår i beslutshistorien. 
Personalkommitténs utlåtande utgör bilaga till detta ärende på 
föredragningslistan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Organisaatiomalli
2 Muutostiimin esitys johtosäännöksi
3 Muutostiimin johtosääntöesityksen perustelut
4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Terveystoimen johtosääntö
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012

För kännedom

Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
Stj-rooteli
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 653

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien 

1 perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen sosiaali- ja 
terveysviraston sekä hyväksyä niille sosiaali- ja terveystoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen alainen 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtivat  kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimesta lasten päivähoitoa lukuun ottamatta 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat myös kunnan tehtäväksi 
säädetty raittiustyö, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät kunnan 
tehtävät sekä talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestäminen.

Lautakunta ja virasto huolehtivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimen 
laitosten lääkehuollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen 
velvoitteena olevasta lääkehuollosta.

2 §

Lautakunta ja sen jaostot

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen 
varajäsenensä on ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudeksi ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen jaoston. Jokaisessa jaostossa on seitsemän 
jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan 
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varsinaisen jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii 
hänen lautakuntaan valittu varajäsenensä. Lisäksi valtuusto valitsee 
jaostoon kuusi lisäjäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
Valtuusto valitsee lisäjäsenistä varapuheenjohtajan jaostoon.

Kolmannen jaoston jäsenet ja lisäjäsenet on valittava ruotsinkielisestä 
kieliryhmästä.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee asiat, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

Jaoston kokouksissa asiat esittelee asianomaisen osaston päällikkö, 
ellei viraston päällikkö ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää muun 
viranhaltijan esiteltäväksi. 

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian 
esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti

2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata 
niiden toteutumista

3 päättää asiakas- ja potilasmaksuista ja hinnoista 
kaupunginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien 
ohjeiden mukaisesti sekä muista maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

4 päättää lautakunnan käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa 
avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista
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6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat 
suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita 
sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija 
päättää hankinnoista

8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua 
irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta 
ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää vuokralle ottamisesta 

10 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta, ei 
kuitenkaan muiden osakkeiden kuin valtion 
perintönä saatujen asunto-osakkeiden 
luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden 
mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen 
omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle 
käyvän arvon

12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on 
virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen 
taikka vahingon korvaaminen katsotaan 
kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston 
henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan 
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa 
vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä 
tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vapautuksen

14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä 
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hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
myöntää vapautuksen

15 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, 
valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, 
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
lautakunnasta on määrätty

16 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa 
rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja 
testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
vastaanottamisesta

17 päättää valtion perintönä saadun omaisuuden 
käytöstä sekä hyväksyä periaatteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää käytöstä

18 vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen 
määrä, päättää niiden tilapäisistä muutoksista, sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

19 päättää toimintayksiköiden aukioloajoista sekä 
vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

5 §

Ensimmäisen jaoston tehtävät

Ensimmäisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää 
niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, 
toimeentulotukea koskevan päätöksen saattamista kunnan määräämän 
monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain 
mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Toisen jaoston tehtävät

Toisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän, muun kuin toimeentulotukea koskevan 
päätöksen saattamista kunnan määräämän monijäsenisen 
toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista 
oikaisuvaatimusta
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2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

7 §

Kolmannen jaoston tehtävät

Kolmas jaosto käsittelee asioita, jotka ovat vireillä ruotsin kielellä.

Kolmannen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty

1. päättää niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut 
viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista kunnan 
määräämän monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun 
ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta

2. tehdä päihdehuoltolaissa tarkoitettu esitys hallinto-oikeudelle 
henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta 
väkivaltaisuuden perusteella

3. päättää tartuntatautien torjunnasta vastaavana kunnan 
toimielimenä henkilön eristämisestä tai määräämisestä olemaan 
poissa ansiotyöstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta sekä 
päättää eristämisen jatkamista koskevan esityksen tekemisestä.

8 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot

 Perhe- ja sosiaalipalvelut
 Terveys- ja päihdepalvelut
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
 Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
 Talous- ja tukipalvelut
 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on virastopäällikkö. 

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.
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9 §

Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

10 §

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. 

11 §

Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala

Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

12 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala

Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.    

13 §

Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston henkilöstö- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä sekä suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtävistä 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston tehtävänä on 
toimia terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen koordinoivana vastuutahona Helsingin kaupungissa sekä 
ruotsinkielisten palvelujen ja lähipalvelujen koordinoivana vastuutahona 
sosiaali- ja terveysvirastossa.

14 §

Talous- ja tukipalvelujen toimiala
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Osasto huolehtii viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 
taloushallinto- ja tukipalvelujen järjestämisestä hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen toimiala

Osasto huolehtii viraston tietohallinto- ja viestintäpalvelujen 
järjestämisestä sekä sähköisten palvelujen ja palvelukanavien 
kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osaston 
tehtävänä on toimia palveluneuvonnan ja -ohjauksen koordinoivana 
vastuutahona virastossa. 

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle

1 hyväksyä toimintasäännöt
2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja 

vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen 
asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä 
tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset 
huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen 
johtosäännössä on määrätty

4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta 
Euroopan Unionin rahoitusta, sosiaali- ja 
terveystoimen toimen toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat 
etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin 
puhevaltaa 

5 hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat
6 määrätä viranhaltija toimimaan terveyskeskuksen 

vastaavana lääkärinä samoin kuin terveydenhuollon 
toimintayksikön vastaavana lääkärinä

7 määrätä viranhaltija toimimaan Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana

8 määrätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevassa lainsäädännössä sekä avioliittolaissa 
tarkoitetut sovittelijat 

9 määrätä viranhaltija toimimaan lastensuojelulain 
tarkoittamana sosiaalihuollon johtavana 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 574 (701)
Stadsfullmäktige

Stj/13
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

viranhaltijana

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

17 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 

sen lisäksi mitä muutoin on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto 

sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. 

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

21 §
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Päätösvallan siirtäminen sosiaalihuollon yksilöhuollon asioissa

Sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
jaoston päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

Lastensuojelulain mukaista sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle 
kuuluvaa päätösvaltaa käyttää viraston päällikön määräämä 
viranhaltija.

Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisestä ja antamisesta 
päättää tahdonvastaista huoltoa lukuun ottamatta viraston päällikön 
määräämä viranhaltija.

22 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan 
päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää 
kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos 
hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen 
määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan 
puhevaltaa yksityisiä sosiaalipalveluja, yksityistä terveydenhuoltoa, 
yksityisten apteekkien toimintaa sekä potilaiden hoitoa ja kohtelua, 
potilasvahinkoja, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa 
koskevissa lausunto- ja valvonta-asioissa samoin kuin sosiaalihuollon 
yksilöllistä toimeenpanoa sekä potilaiden kotikuntaa ja potilasmaksuja 
koskevissa asioissa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja 
toimituksissa. 

Lisäksi viraston päällikkö tai hänen määräämänsä perii ja nostaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden eläkkeitä, tuloja 
ja muita saamisia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013. 
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota 1.1.2013 lukien 
terveystoimen (8.10.2003) ja sosiaalitoimen (26.11.2008) vahvistetut 
johtosäännöt niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.   

2 siirtää sosiaali- ja terveysvirastoon sosiaaliviraston, lasten 
päivähoidon vastuualuetta lukuun ottamatta, sekä terveyskeskuksen 
tehtävät ja henkilöstön (yhteensä noin 15 500) henkilöä.  

3 perustaa sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran, jonka 
virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 10 101,30 euroa kuukaudessa. 

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Johtosäännön 8 §

Virastossa on seuraavat osastot:
- Perhe- ja sosiaalipalvelut
- Terveys- ja päihdepalvelut
- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
- Hallintopalvelut

Perustelut: Hallinnon palvelut sijoitetaan yhteen osastoon, jossa on 
kolme toimistoa: Henkilöstö- ja kehittämispalvelut, Talous- ja 
tukipalvelut sekä Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Outi Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Ville Ylikahri: Muutetaan esitystä siten, että osastopäällikön virat 
laitetaan avoimeen hakuun.

Muutetaan lause:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka on tarpeen julistaa 
haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus katsoo, että nykyisessä 
sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on useita uuden sosiaali- ja 
terveysviraston osastopäälliköiden kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä 
ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista täyttää osastopäälliköiden virat 
sisäisen muutosalueelle kohdennetun ilmoittautumismenettelyn 
perusteella."

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
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sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka ja osastopäälliköiden virat on 
tarpeen julistaa haettavaksi."

Ja muutetaan lauseet:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran julistamisesta haettavaksi tällä 
esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin. Samalla 
kaupunginhallituksen tarkoituksena on kehottaa hallintokeskusta 
huolehtimaan sisäisen ilmoittautumismenettelyn käynnistämisestä 
osastopäälliköiden virkoihin siten, että menettely on kohdennettu 
muutosalueen nykyisille vakinaisille virasto-, osasto- ja 
toimistopäälliköille sekä vastuualueen johtajille."

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran ja osastopäälliköiden virkojen 
julistamisesta haettavaksi tällä esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 
päivän hakuajoin."

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan esitystä siten, että osastopäällikön virat 
laitetaan avoimeen hakuun. 

Muutetaan lause:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka on tarpeen julistaa 
haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus katsoo, että nykyisessä 
sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on useita uuden sosiaali- ja 
terveysviraston osastopäälliköiden kelpoisuusehdot täyttäviä henkilöitä 
ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista täyttää osastopäälliköiden virat 
sisäisen muutosalueelle kohdennetun ilmoittautumismenettelyn 
perusteella." 

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin suurimman viraston, 
sosiaali- ja terveysviraston päällikön virka ja osastopäälliköiden virat on 
tarpeen julistaa haettavaksi." 
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Ja muutetaan lauseet:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran julistamisesta haettavaksi tällä 
esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin. Samalla 
kaupunginhallituksen tarkoituksena on kehottaa hallintokeskusta 
huolehtimaan sisäisen ilmoittautumismenettelyn käynnistämisestä 
osastopäälliköiden virkoihin siten, että menettely on kohdennettu 
muutosalueen nykyisille vakinaisille virasto-, osasto- ja 
toimistopäälliköille sekä vastuualueen johtajille." 

kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kehottaa hallintokeskusta huolehtimaan sosiaali- ja
terveysviraston virastopäällikön viran ja osastopäälliköiden virkojen 
julistamisesta haettavaksi tällä esityslistalla mainituin palkkaeduin ja 14 
päivän hakuajoin."

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Outi Ojala, Jan D Oker-
Blom, Osku Pajamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Elina 
Moisio, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Asian esittelijä Laura Räty, jäsenet Juha Hakola, Laura Rissanen, Tarja 
Kantola, Osku Pajamäki ja Outi Ojala sekä varajäsen Risto Kolanen 
jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

21.05.2012 Pöydälle

23.01.2012 Ehdotuksen mukaan

21.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 24.04.2012 § 129

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle muutostiimin 
esityksestä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi seuraavan 
lausunnon.

Valmistelun lähtökohdat

Suomen kunnallishallinto ja sosiaali- ja terveydenhuolto ovat 
parhaillaan murrosvaiheessa, jossa tehdään suuria tulevaisuuteen 
vaikuttavia ratkaisuja. Kansalliseen murrosvaiheeseen ajoittuva 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kehitystyö on merkittävä 
muutoshanke, jonka tulee tavoitella kansainvälisesti kunnianhimoista 
palvelujen uudistamista.

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään 30.11.2011 linjannut 
jatkovalmistelulle selkeät lähtökohdat, jotka ovat ohjanneet 
muutostiimin valmistelua. Kaupunginhallitukselle syksyllä 2011 
antamassaan lausunnossa sosiaalilautakunta määritteli 4.10.2011 
strategiset avainlinjat, joiden tulisi toteutua uudistuksessa. 
Tärkeimpänä strategisena avainlinjana sosiaalilautakunta pitää 
asiakasläheisyyden vahvistamista siten, että asiakkaan kokema arvo 
ohjaa palvelujen kehittämistä. Tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan 
ympärille rakentuvat räätälöidyt palvelukokonaisuudet, jotka ovat 
nykyistä helpommin saatavilla, sujuvampia ja vastaavat paremmin 
asiakkaan tarpeisiin. 

Johtosääntö on suuren palvelukokonaisuuden organisoitumista, 
toiminnan suunnittelua ja johtamista säätelevä hallinnollinen alusta, 
jonka yksityiskohdat eivät ole kaupunkilaisille olennaisia. Olennaista 
on, että johtosääntöratkaisu luo tilaa toiminnan pitkäjänteiselle 
uudistamiselle siten, että organisaatio näyttäytyy kaupunkilaiselle 
yksilöä kunnioittavana, laadullisesti korkeatasoisena ja luontevasti 
saatavilla olevana palveluna, jonka kehittämiseen helsinkiläiset voivat 
itse aidosti osallistua. 

Sosiaalilautakunta toteaa aiemmin antamaansa lausuntoon viitaten, 
että yhdistyvä Helsingin sosiaali- ja terveystoimi muodostaa Suomen 
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oloissa poikkeuksellisen suuren ja moniulotteisen toimijaverkoston, 
jonka ytimessä on elinvoimainen oma palvelutuotanto. Sadoista 
palvelupisteistä muodostuneen systeemin ydintehtävänä on tuottaa 
asiakkaalle arvoa eli vastata joustavasti hänen tarpeisiinsa. 
Palveluyksiköiden lisäksi verkostoon kuuluvat sadat 
kansalaisjärjestötoimijat, joiden strateginen merkitys liittyy sosiaalisen 
pääoman vahvistamiseen. Koko tätä toimijaverkostoa voidaan nimittää 
arvoverkoksi tai ekosysteemiksi. Arvoverkon tai ekosysteemin tietoista 
muodostamista, vahvistamista ja strategista ohjausta nimitetään 
orkestroinniksi. Keskeisin orkestroinnin väline on verkoston sisäistä 
strategista työnjakoa säätelevä, poliittisesti hyväksyttävä 
palvelustrategia.  

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan asiakasarvoon perustuva 
moderni arvoverkko- tai ekosysteemiajattelu loisi ainutlaatuisen 
mahdollisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnianhimoiselle 
kehittämiselle sekä sosiaalisen pääoman vahvistamiseen Helsingissä. 
Samalla luotaisiin selkeä kansallinen vaihtoehto tilaaja-tuottajamallille.

Sosiaalilautakunta toteaa, että se on aiemmin antamallaan lausunnolla 
voimakkaasti tukenut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista. 
Sosiaalitoimi haluaa tuoda kehittämisprosessiin oman myönteisen 
panoksensa. Asiakasarvon ja ekosysteemin korostamisen lisäksi 
sosiaalitoimen työntekijöiden ammatillinen tietoperusta tuo yhdistyvän 
organisaation käyttöön merkittävää sosiaalialan erityisosaamista. 
Sosiaalialan ammatillisen toiminnan keskeinen lähtökohta on laaja-
alainen näkemys yksittäisen ihmisen todellisuudesta osana yhteisöä ja 
yhteiskuntaa. Tämä ulottuvuus liittää sosiaali- ja terveydenhuollon 
niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka edistävät sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta. Lisäksi sosiaalialan yhteisökeskeinen 
lähestymistapa korostaa luottamukseen ja avoimuuteen perustuvia 
toimintatapoja yhteistoimintakäytännöissä ja johtamisnäkemyksessä.

Johtosääntöehdotuksen valmistellut muutostiimi on todennut omasta 
esityksestään, että päämääränä valtuuston asettamien tavoitteiden 
lisäksi on se, että uusi organisaatio ja sen toimintamalli eivät olisi vain 
kokoelma nykyisen organisaation korjauksia. Tavoitteena on kokonaan 
uusi asukas- ja asiakaskaskeskeinen hyvinvointipalvelujen malli, johon 
liittyy uusien strategisten linjausten, työnjako- ja yhteistoimintamuotojen 
ja prosessien kehittäminen.

Sosiaalilautakunnan lausunto on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä 
vastuualuejohtajien ja vastuualueiden asiantuntijoiden kanssa. 
Sosiaalijohtaja pyysi vastuualueilta lausunnot, jotka ovat liitteenä 4. 
Lausunnot ovat tiiviitä, analyyttisiä ja korkeatasoisia. Sosiaalijohtajan 
lausuntoesitys perustuu olennaisilta osiltaan vastuualueiden 
näkemyksiin. Vastuualueet pitivät asiakaspalvelujen osastojakoa eräin 
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varauksin hyvänä ratkaisuna, mutta esittivät johdonmukaista kritiikkiä 
hallinnon järjestämisehdotusta kohtaan. 

Lausunto etenee johtosääntöehdotuksen mukaisessa järjestyksessä. 
Mikäli väliotsikko viittaa suoraan johtosääntöehdotuksen pykälään, on 
pykälä merkitty sulkuihin otsikon jälkeen.

Viraston toimiala (1§)

Johtosääntöehdotuksessa uusi virasto nimetään sosiaali- ja 
terveysvirastoksi. Perusteluissa todetaan, että sosiaali- ja terveystoimi 
vastaa kunnan järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvista sosiaali- ja 
terveyspalveluista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. 

Järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut 
voidaan järjestää tuottamalla itse, solmimalla tiiviitä kumppanuuksia 
ulkoisten tuottajien kanssa, käyttämällä sisäisiä In House-tuottajia, 
hankkimalla palveluja järjestöiltä ja yrityksiltä sekä hyödyntämällä 
asiakkaiden itseohjautuvuutta esimerkiksi palvelusetelien tai omais- ja 
kotihoidontukien avulla. Lisäksi kansalaisjärjestöjen tuottama 
sosiaalinen pääoma, eri tavoin organisoitunut vertaistoiminta ja 
itsehoito ovat yhä merkittävämpiä hyvinvoinnin lähteitä ja lakisääteisen 
palvelujärjestelmän kuormitusta vähentäviä tekijöitä. 

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto antaa mahdollisuuden yhteisten 
arvoverkkojen muodostamiseen ja ohjaamiseen. Tämä tarkoittaa myös 
erikoissairaanhoidon selkeämpää kytkentää osastojen arvoverkon 
ohjaukseen sekä palveluprosessien tehostamiseen ja 
rakennemuutoksen toteuttamiseen. Hankintoja sekä palvelutuottajien 
kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan kehittää nykyistä laaja-
alaisemmin. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen avaa myös uusia 
mahdollisuuksia kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön 
sekä vertaistoiminnan edistämiseen, kun aiemmin kahden lautakunnan 
kautta annettuja järjestöavustuksia voidaan yhdistää ja suunnata 
uudella tavalla.

Lautakunta ja sen jaostot ( 2§ – 7§)

Johtosääntöehdotuksessa kuvattu sosiaali- ja terveystoimen 
luottamushenkilöjärjestelmä rakentuu 11-jäsenisestä sosiaali- ja 
terveyslautakunnasta sekä kolmesta jaostosta, joiden jäsenmäärä 
vastaa sosiaalitoimen nykyistä käytäntöä. Ruotsinkielisellä kieliryhmällä 
on edustus lautakunnassa sekä oma jaosto. Muutostiimin ehdottama 
lautakunnan jäsenten lukumäärä poikkeaa kaupunginhallituksen 
21.11.2011 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan lautakunnan 
jäsenmäärän tulee olla 13. Lautakunnan kooksi 13, kuten 
kaupunginhallituksessa on äänestetty.
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Johtosääntöehdotus ei muuta lautakunnan roolia nykyisiin lautakuntiin 
verrattuna, koska valtaosa yhdistetyn lautakunnan tehtävistä on 
kaupungin mallijohtosäännön sekä nykyisten sosiaalitoimen 
johtosäännön ja terveystoimen johtosäännön mukaisia. Merkittävin uusi 
tehtävä koskee palvelusetelin käyttämistä ostopalvelujen 
järjestämisvaihtoehtona ja sen arvon vahvistamista. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä yhden esittelijän järjestelmän 
säilyttämistä, koska se tukee sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden 
ohjausta ja virastopäällikön kokonaisvastuuta viraston johtamisesta, 
strategioista ja taloudesta.

Lisäksi tulisi säilyttää henkilöstön edustajan mahdollisuus osallistua 
lautakunnan kokouksiin. Menettely on toiminut hyvin 
sosiaalilautakunnassa ja se on lisännyt päätöksenteon avoimuutta.

Ensimmäisen jaoston tehtävät vastaavat nykyisen sosiaalitoimen 
ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston tehtäviä. 
Käsittelyyn tulevia toimeentulotuen muutoksenhakuja odotetaan olevan 
suunnilleen sama määrä kuin nykyisin. Toiselle jaostolle siirtyvät 
muiden sosiaalitoimen muutoksenhakujaostojen tehtävät sekä aiemmin 
terveyslautakunnassa käsitellyt muutoksenhaut. Kolmas jaosto 
käsittelee ruotsinkielellä vireillä olevia asioita. Sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan jaostoissa käsiteltyjen asioiden määrää tulisi 
seurata, jotta voitaisiin arvioida, onko jaostojen määrä riittävä.

Viraston organisaatio ja johtamisjärjestelmä (8§-9§)

Johtosääntöehdotuksessa sosiaali- ja terveysvirasto muodostuu 
kolmesta toiminnallisesta osastosta sekä kolmesta hallinnollisesta 
osastosta. Ne ovat

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
Talous- ja tukipalvelut
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Osastojen toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 
Virastopäällikön ja osastopäällikön nimikkeet on määritelty kaupungin 
mallijohtosäännön mukaisesti. Johtaminen on määritelty kaupungin 
mallijohtosäännön sekä nykyisten sosiaalijohtosäännön ja 
terveysjohtosäännön mukaisesti.

Tulevan sosiaali- ja terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan 
sosiaali- ja terveysjohtaja.
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Sosiaalilautakunta kannattaa johtosääntöehdotuksessa esitettyjen, 
kolmen toiminnallisen osaston muodostamista. Niissä kaikissa on sekä 
nykyisen sosiaaliviraston että nykyisen terveyskeskuksen toimintoja. 
Osastot on pääosin profiloitu oikean suuntaisesti siten, että palvelujen 
käyttäjän näkökulmasta yhteen liittyvät palvelukokonaisuudet, 
hoitoprosessit ja hoitoketjut sijoittuvat samaan osastoon. Osastot on 
muodostettu niin, että ne luovat kannusteen kehittää palvelurakennetta 
kevyempään ja asiakkaiden tarpeita joustavammin palvelevaan 
suuntaan. Myös mahdollisuudet syventää yhteistyötä 
erikoissairaanhoidon kanssa paranevat. Lisäksi osastorakenne tukee 
yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.

Osastojen nimikkeitä tulisi täsmentää, jotta ne vastaisivat paremmin 
modernia palvelukulttuuria. Suunnitelman edetessä tulisi voida tehdä 
pienimuotoisia osastojen välisten tehtävien muutoksia. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdotus kolmen 
hallinnollisen osaston muodostamisesta on perusteltu. Samalla 
sosiaalilautakunta toteaa, että hallinnon järjestämisehdotus 
perusteluineen on saanut paljon palautetta, joka kohdistuu sekä 
hallinnon osastojakoon että hallinnon rooliin viraston yleisjohtamisessa. 
Palautteen vuoksi tässä lausunnossa käsitellään myöhemmin 
perusteellisesti hallintoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto (10§)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon on yhdistetty lasten ja perheiden 
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä toimeentulotuen ja sosiaalityön 
palveluja, joilla on tärkeä merkitys terveyden, hyvinvoinnin ja arjessa 
selviytymisen kannalta. Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että näin 
syntyy mahdollisuus kehittää nykyisiä palvelukokonaisuuksia sekä 
luoda uudentyyppisiä ja asiakaskeskeisiä lähipalveluja. 

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen 
uudessa organisaatiossa on herättänyt laajaa asiantuntijakeskustelua. 
Johtosääntöehdotuksen perustelutekstissä todetaan, että lasten ja 
nuorten päihdehuolto on ehdotuksessa sijoitettu perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osastoon, koska vastuu lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluista on siellä. Näin lasten ja nuorten päihde- ja 
mielenterveyspalveluja voidaan johtaa ja kehittää kokonaisuutena . 
Sosiaalilautakunta kuitenkin toteaa, että lasten ja nuorten psykiatria on 
tällä hetkellä HUS:n vastuulla eikä tätä vastuunjakoa ole 
tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä muuttaa. Muutostiimin ehdotus 
on perusteltu sillä edellytyksellä, että HUS:n palvelut liitetään selkeästi 
osaston arvoverkkoon ja arvoverkon ohjaukseen. Sosiaalilautakunta 
korostaakin HUS:n ja Helsingin kaupungin toimintojen nykyistä 
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tehokkaampaa koordinointia. Se on sekä tarpeellista että mahdollista. 
Onhan Helsinki tuossa yhteistyössä tilaajan asemassa. 

Johtosäännön perustelutekstissä ei mainita pakolaisten vastaanottoa, 
vaikka kaupunginhallitus on hyväksynyt pakolaisten vastaanottoa 
koskevan sopimuksen 27.8.2007. Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan johtosäännön perusteluteksti tulee muotoilla uudelleen siten, 
että siellä todetaan pakolaisten vastaanottotoiminta osaston toimialaan 
kuuluvaksi.

Terveys- ja päihdepalvelujen osasto (11§)

Terveys- ja päihdepalvelujen osastossa on yhdistetty päihde- ja 
mielenterveyspalvelut ja ne on sijoitettu terveys- ja päivystyspalvelujen 
kanssa samaan kokonaisuuteen. 

Ehkäisevä päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja 
perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue 
lapsiperheiden palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn 
tukiprosesseja selkeästi. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden 
tarpeesta liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 
21-vuotiaille, ja siksi on perusteltua, että avun saamisen taho ei 
vaihtuisi 18 vuotta täyttäessä kesken toisen asteen opiskelun.

Osastolle yhdistetään kaikki sosiaalitoimen, psykiatrian ja somaattisen 
sairaanhoidon päivystyspalvelut. Valmistelun aikana on noussut esiin 
perusteltuja näkemyksiä sosiaali- ja kriisipäivystyksen liittämisestä 
perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon, koska suurin osa 
sosiaalipäivystyksen asiakkaista on virka-ajan ulkopuolella hoidettavia 
lastensuojelun asiakkaita. Sosiaalilautakunta katsoo kuitenkin, että 
kaikkien päivystyspalvelujen sijoittaminen terveys- ja päihdepalvelujen 
osastolle on perusteltu ratkaisu. Päivystyspalvelujen yhdistäminen 
edistää niiden yhteistä sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin 
valmistautumista ja niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
osaaminen vahvistaa koko osaston sosiaalialan osaamista. Yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on kuitenkin suunniteltava erikseen 
lastensuojelun päivystystarpeiden ehdoilla.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osasto (12§)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osastoon on yhdistetty pääosin 
ikäihmisille suuntautuvia palveluja, jotka kattavat mm. sosiaali- ja 
lähityön, omais- ja kotihoidon, palvelusasumisen, pitkäaikaishoidon, 
kuntoutuksen ja sairaanhoidon. Sosiaalilautakunnan näkemyksen 
mukaan tämä ratkaisu luo hyvän pohjan rakennemuutoksen 
jatkamiselle siten, että asiakkaiden tarpeita vastaavat, herkemmin 
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reagoivat palvelut lisääntyvät. Ikäihmisten osalta arjessa selviytymistä 
tukevat palvelut ovat keskiössä ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpää 
on ikääntyvän mielekkään elämän mahdollistaminen, toimintakyvyn 
ylläpito ja ongelmien ennaltaehkäisy. 

Johtosääntöehdotuksessa on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi 
vammaispalvelut eli vammaisneuvola, vammaisten sosiaalityö, 
omaishoidon tuki, asumis- ja perhehoitopalvelut, työ- ja päivätoiminta 
sekä kehitysvammaisten laitospalvelut. Sosiaalilautakunta kannattaa 
tätä ratkaisua. 

Sen sijaan sosiaalilautakunta ei pidä oikeana ratkaisuna sitä, että 
vammaispalvelujen kokonaisuus on sijoitettu sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen osastoon, vaan esittää, että vammaispalvelujen 
kokonaisuus siirretään perhe- ja sosiaalipalvelujen osastolle. 

Perusteluina sosiaalilautakunta toteaa, että vammaispalvelujen 
toiminnan peruslähtökohdat ovat erilaiset kuin osaston muiden 
palvelujen lähtökohdat. Vammaispalvelujen asiakkaista 65 vuotta 
täyttäneitä on vain 8 %. Ainoastaan kuljetuspalveluissa 69 % 
asiakkaista on täyttänyt 65 vuotta. Todettakoon, että nykyisistä 
vammaispalvelujen 14 000 asiakkaasta vain noin 200 tarvitsee 
hoivapalveluja. 

Vammaisten tarvitsemia keskeisiä palveluja ovat esimerkiksi äitiys- ja 
lastenneuvola, opetus, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 
lapsiperheiden sosiaalipalvelut, työllistymiseen liittyvät palvelut ja 
asumisen tuki sekä vapaa-ajan palvelut. Keskeinen tavoite on 
integraatio ikätason mukaisesti. Vammaispalvelujen ekosysteemi 
muodostuu siten aivan eri toimijoista kuin ikääntyville tai hoivan 
tarpeessa oleville henkilöille suunnattujen palvelujen ekosysteemi. 
Vammaisten henkilöiden arjessa selviytymisen, hyvän 
kokonaisvaltaisen asiakasprosessin sujumisen ja arvoverkon 
orkestroinnin näkökulmasta perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto on 
luontevin kaikkien vammaispalvelujen sijoituspaikka eli paikka, jossa 
annetaan tavallisen elämän tukipalveluja kaikille kuntalaisille.

Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen sekä johdon asiantuntijapalvelut (13§ - 15§)

Johtosääntöehdotuksessa esitetään, että hallinto- ja tukipalveluja 
varten muodostetaan kolme osastoa: henkilöstö- ja 
kehittämispalvelujen osasto, talous- ja tukipalvelujen osasto sekä 
tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osasto.

Johtosääntöluonnoksen keskeinen idea on, että kaikki viraston johdon 
ja osastojen tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut tuotetaan keskitetysti 
siltä osin kuin palveluja ei tuoteta kaupunkitasolla. Perusteluna on 
toimintatapojen yhdenmukaisuus ja toiminnan tehostaminen. Näin 
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turvattaisiin asiakkaita palveleville osastoille viraston strategisia 
linjauksia noudattavat, yhdenmukaiset ja kustannustehokkaasti tuotetut 
palvelut. Muutostiimin mukaan yksiköiden sisäistä hallintoa voidaan 
vähentää, kun samaa prosessia ei hoideta useassa kohdin virastoa. 
Esityksessä hallintoa käsitellään kokonaisuutena, eikä siinä analysoida 
varsinaisten hallinto- ja tukipalvelujen ja johdon asiantuntijapalvelujen 
eroavuuksia.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan johtosääntöehdotus 
merkitsee olennaista muutosta verrattuna sosiaaliviraston nykyiseen 
käytäntöön, joka on osittain keskitetty ja osittain hajautettu hallinnon 
organisaatioratkaisu. Sosiaalivirastossa on keskitetty koko virastoa 
palvelevat hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut. 
Vastuualueilla on pienimuotoisia kehittämispalveluja niiden oman 
toiminnan kehittämistyöhön. Lisäksi vastuualueiden ja viraston tasolla 
on johdon asiantuntijapalveluja, jotka liittyvät asianohjaukseen, 
lautakuntavalmisteluun sekä strategiseen ja talousjohtamiseen.

Johtosääntöehdotuksen mukainen hallinnon tehtävien ryhmittely 
kolmeen osastotasoiseen yksikköön mahdollistaisi rakenteellisena 
ratkaisuna kunkin osastopäällikön syvällisemmän perehtymisen oman 
osastonsa toimialaan kuuluviin tehtäviin. Viraston johtoryhmässä heillä 
olisi suora yhteys kolmeen asiakaspalveluja tuottavan osaston 
päällikköön. Näin yhteistyö olisi sujuvaa sekä johtamista ja asiakastyön 
prosesseja tukevaa. 

Toisaalta hallinnon tehtävien ryhmittely kolmelle osastotasoiselle 
yksikölle asettaa haasteita sekä viraston että hallinnon toiminnan 
johtamiselle ja kehittämiselle. Riskinä on, että osastojako aiheuttaa 
kitkaa hallinnon sisäisessä työskentelyssä. Jotta kunkin osaston 
osaaminen tulisi hyödynnetyksi, kolmen osaston keskinäisen yhteistyön 
tulisi olla sujuvaa. Suurin osa tehtävistä ja prosesseista, joita hallinto 
hoitaa, edellyttää osaamista kaikilta kolmelta hallinnon osastolta. 
Hallintopalvelujen johtamisen hajautumisesta seuraa hallinnon 
kokonaisuuden ohjauksen vastuun siirtyminen virastopäällikölle. 

Asiakaspalveluosastojen näkökulmasta yhteistyökäytäntöjen luominen 
kolmen erillisen hallinnon osaston kanssa muodostuu haasteelliseksi. 
Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.

Yhteiset poikkihallinnolliset prosessit (13§ - 15§)

Johtosääntöehdotuksen mukaan uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa 
on yhteisiä poikkihallinnollisia prosesseja, jotka eivät tule esiin 
organisaatiorakenteessa ja joiden koordinoiviksi vastuutahoiksi tulisi 
nimetä hallinnolliset osastot. Tällaisia prosesseja ovat terveyden ja 
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hyvinvoinnin edistäminen, ruotsinkieliset palvelut, lähipalvelut, 
palveluneuvonta ja -ohjaus sekä sähköiset palvelut ja innovatiiviset 
palvelut. 

Sosiaalilautakunta esittää, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön 
ei kirjata johtosääntöehdotukseen sisältyviä mainintoja 
poikkihallinnollisista prosesseista tai niiden vastuutahoista. Johtosääntö 
on luonteeltaan asiakirja, jossa määritellään organisaation ja 
johtamisen pitkän aikavälin periaatteet. Prosessien kehittäminen on 
luonteeltaan erityyppistä, koska kehittämiskohteet muuttuvat 
suhteellisen nopeasti. Siksi vastuutahojen määrittelyä ei tulisi 
sisällyttää johtosääntöön, vaan se tulisi tehdä myöhemmässä 
vaiheessa, esimerkiksi toimintasäännössä.

Sosiaalilautakunta esittää, että terveydenhuoltolain mukaiseksi, 
kaupunkitasoiseksi terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen 
vastuutahoksi kirjataan sosiaali- ja terveysvirasto ilman tarkempaa 
kohdennusta. Viraston sisällä tulisi myöhemmin sopia asiaan liittyvästä 
delegoinnista.

Ruotsinkieliset palvelut

Johtosääntöehdotuksen mukaan ruotsinkieliset palvelut integroidaan 
osastojen toimintaan. Ruotsinkielisten palvelujen koordinoivaksi 
vastuutahoksi esitetään henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osastoa. 

Muutostiimin ehdotuksessa ajatuksena on ollut, että ruotsinkieliset 
palvelut järjestetään osana kunkin osaston toimintaa, eikä siinä ole 
esitetty erillistä ruotsinkielistä yksikköä. Ratkaisu on hyvä, koska näin 
turvataan aiempaa paremmin palvelujen kehittäminen, yhtenäinen 
palveluvalikoima ja palvelujen saanti omalla äidinkielellä. 
Ruotsinkielisten palvelujen volyymi kullakin osastolla on pieni. Siksi 
sosiaalilautakunta esittää, että kullekin osastolle asetetaan 
ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori varmentamaan palvelujen 
kehittyminen ja arvoverkon toimivuus. Sosiaalilautakunnan 
näkemyksen mukaan ruotsinkieliselle väestölle tulee taata 
korkeatasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut omalla kielellä ja tarvittaessa 
kokonaan omankielisissä hoitoyhteisöissä. Jatkosuunnittelussa onkin 
tärkeää ratkaista, missä palveluissa tarvitaan täysin ruotsinkielinen 
ympäristö.

Matilda Wrede Instituutin asema tulevassa organisaatiossa selvitetään 
erikseen ottaen huomioon sen erikoisasema osana ruotsinkielistä 
sosiaalitoimistoa.

Johtamisnäkemys ja organisaation uudistaminen
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Sosiaali- ja terveystoimen uudistamisen yhteydessä on keskusteltu 
paljon palvelutuotannon uudistamisen lähtökohdista. Sen sijaan 
vähemmän on pohdittu uudistuksen edellyttämää johtamisnäkemystä. 

Johtosääntöesityksessä on eräänä keskeisenä piirteenä se, että 
hallintoa tulisi keskittää oman toiminnan yhdenmukaisuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi. Tavoite on perusteltu. Riskinä on, että 
hallinnon ja toiminnallisen johdon johtamistehtävät jakaantuvat siten, 
että toiminnallinen johto keskittyy asiakas- ja potilaspalvelun 
johtamiseen ja hallinnon johto viraston yleis-, henkilöstö- ja 
talousjohtamiseen. 

Sosiaaliviraston johtaminen on tietoisesti poikennut tästä 
näkemyksestä. Keskeisenä periaatteena on ollut se, että toiminnalliset 
osastot ovat itsenäisiä tulosyksiköitä, joiden johtajat vastaavat 
kokonaisvaltaisesti paitsi asiakkaiden tarvitsemista palveluista ja niiden 
kehittämisestä, myös taloudesta, strategioista ja oman arvoverkkonsa 
kehittämisestä. Arvoverkon orkestroinnin näkökulmasta osasto on ollut 
keskeisin yksikkö. Sen johtaminen on nähty erittäin vaativana 
tehtävänä, joka on edellyttänyt vahvaa johdon asiantuntijatukea ja 
uudenlaisen osaamisen hyödyntämistä, esimerkiksi johdon 
laskentatoimen asiantuntijoita. Asiantuntijatuen myötä vastuualueiden 
talouden ohjaus onkin huomattavasti parantunut, tuottavuus on 
kehittynyt myönteisesti ja monimutkainen kokonaisuus on saatu 
budjettitasapainoon.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan uuden organisaation suurten 
asiakaspalveluosastojen johtajien tulisi kantaa selkeä kokonaisvastuu 
osastostaan ja sen arvoverkosta. Siksi tehtävät ovat erittäin vaativia ja 
edellyttävät johtajan suorassa käytössä olevaa korkeatasoista ja 
luotettavaa johdon tukea sekä kirkasta näkemystä organisaation 
johtamisvastuista. Tärkeintä on huolehtia siitä, että hallinnon ja 
asiakaspalveluosastojen työnjako ei luo sekavuutta johtamislinjaan.  

Organisaatiouudistuksen toteuttamiseen vaikuttaa merkittävästi se, 
mikä johtamisteoreettinen malli valitaan. Painotetaanko perinteisesti 
oman toiminnan johtamista vai kehitetäänkö sosiaali- ja 
terveydenhuollon uutta johtamista, joka perustuu arvoverkko- ja 
ekosysteeminäkemykseen. Jos arvoverkon johtaminen otetaan 
lähtökohdaksi, on sillä suoria vaikutuksia siihen, millaiset 
johtamisrakenteet luodaan ja millaista johtamisosaamista tarvitaan.

Voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö tulee voimaan 1.1.2013. 
Sosiaalilautakunta pitää välttämättöminä johtosääntöehdotuksen 
perusteluihin kirjattuja esityksiä siirtymävaiheen tehtävien hoitamisesta. 
Ennen johtosäännön voimaantuloa on vuoden 2012 aikana tehtävä 
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välttämättömiä päätöksiä uuden johtosäännön voimaantulemiseksi. 
Esimerkiksi virastopäällikön ja osastopäälliköiden virat tulisi voida 
täyttää portaittain. Lisäksi vuoden 2013 alusta, siihen saakka kunnes 
uusi lautakunta on nimetty, on tehtäviä, jotka on johtosäännössä 
määritelty lautakunnan tehtäväksi. Edellä mainittujen tehtävien 
hoitaminen on johtosääntöehdotuksessa esitetty kaupunginhallituksen 
tehtäväksi.

Viraston ja osaston päälliköiden tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset (16§ - 20§)

Virastopäällikön tehtävien kohdat 1-5 ovat kaupungin 
mallijohtosäännön mukaiset.

Palvelusetelituottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus on viraston 
päällikölle esitetty uusi tehtävä. Viraston päällikkö päättää, mitkä ovat 
palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi 
sekä kuka voi hyväksyä palveluntuottajaksi ja kuka voi peruuttaa 
hyväksymisen.

Kohdan 7 mukaan viraston päällikkö määrä viranhaltijan toimimaan 
tartuntatautilain ja mielenterveyslain mukaisena terveyskeskuksen 
vastaavana lääkärinä sekä terveydenhuoltolain mukaisena 
terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä. 

Johtosääntöehdotuksen määräykset viraston päällikön tehtävistä 
poikkeavat eräissä kohdin nykyisestä sosiaalitoimen johtosäännöstä. 
Ehdotuksen mukaan viraston päällikkö määrää viranhaltijan toimimaan 
Helsingin erityishuoltopiirin johtajana. Nykyisen johtosäännön mukaan 
viraston päällikkö tai hänen määräämänsä toimii Helsingin 
erityishuoltopiirin johtajana. Lisäksi viraston päällikkö määrää 
viranhaltijan toimimaan lastensuojelulain tarkoittamana sosiaalihuollon 
johtavana viranhaltijana. Nykyisen sosiaalijohtosäännön mukaan 
viraston päällikkö toimii lastensuojelulain tarkoittamana sosiaalihuollon 
johtavana viranhaltijana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluseteleiden kriteerit. 
Virastopäällikkö valitsee tuottajat kriteereiden perusteella.

Johtosääntöehdotuksessa viraston päällikön tehtäväksi on siirretty 
nykyisessä sosiaalitoimen johtosäännössä perhepalvelujohtajalle 
kuuluva tehtävä määrätä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
lainsäädännön edellyttämät sekä avioliittolain tarkoittamat sovittelijat. 
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan päätöksenteon siirtämiselle 
osastopäälliköltä viraston päällikölle ei ole esitetty riittäviä perusteita ja 
katsoo siksi, että päätösvalta edellä mainittujen sovittelijoiden 
määräämisestä tulisi olla perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston 
osastopäälliköllä. Johtosääntöehdotusta tulisi siten tältä osin muuttaa.
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Osaston päällikön tehtävät on määritelty kaupungin mallijohtosäännön 
mukaisesti, samoin henkilökunnan ottamista koskevat määräykset ja 
määräykset tehtävien hoitamisesta viraston päällikön tai 
osastopäällikön estyneenä ollessa.  

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysviraston 
viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksissa on 
otettu huomioon tehtävien erityinen luonne. Sosiaali- ja terveysviraston 
päällikön ja osaston päällikön tehtävät ovat hallinnollisia johtotehtäviä, 
eikä niihin sisälly asiakastyötä eikä välitöntä asiakastyön ohjausta. 
Hallinnollisen johtajan kelpoisuusvaatimuksiin ei sisälly vaatimusta 
asiakastyökokemuksesta eikä tietyn tutkinnon suorittamisesta, vaan 
myös muulla tavoin hankittu alan tuntemus on riittävä.

Johtosäännön 19 §:n kelpoisuusvaatimuksissa on 1 momentin 
viittauksella ”sen lisäksi mitä muutoin on säädetty” ja 2 momentin 
viittauksella ”ottaen huomioon mitä erikseen on säädetty tai määrätty” 
varmistettu se, että silloin, kun tehtävä kuuluu sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 
soveltamisalaan, lainsäännökset otetaan huomioon. 

Lainsäädäntöviittauksilla on otettu huomioon se, mitä korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksessä 12.1.2012, 2954/1/09, on edellytetty. 
Päätös koski kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimuksia 
johtosäännössä.

Lisäksi sosiaalilautakunta päätti esittää, että 1.1.2013 lukien 
lakkautetaan seuraavat virat: sosiaalijohtajan virka (vakanssinumero 
037200), perhepalvelujohtajan virka (vakanssinumero 026834), 
aikuispalvelujohtajan virka (vakanssinumero 026835), 
vanhuspalvelujohtajan virka (vakanssinumero 026836) sekä hallinto- ja 
kehittämisjohtajan virka (vakanssinumero 037201).

Sosiaalilautakunta esittää, että johtosääntöehdotuksen 4§:ään 
Lautakunnan tehtävät lisätään uusi
kohta 20: Vahvistaa sairaaloiden sairaansijojen ja muiden 
hoitopaikkojen määrä sekä päättää niiden tilapäisistä muutoksista, 
toimintayksikön aukioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Käsittely

24.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin Talentia Helsingin hallituksen 17. 
huhtikuuta 2012 päivätty kirjelmä Talentia Helsingin kannanotto 
sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen.
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Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen 
jaostot (2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään 
teksti: "Lautakunnan kooksi 13, kuten kaupunginhallituksessa on 
äänestetty."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun tekstin tilalle lisätään seuraava teksti:
”Sosiaalilautakunta esittää päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
siirtämistä sosiaali- ja perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. 
Muutoin ne eivät tue lapsiperheiden palvelujen tai aikuisten palvelujen 
ydinprosesseja. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden tarpeesta 
liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. 

Samoin toimeentulotuki olisi irrallisena  päihde- ja 
mielenterveyspalveluista aika hampaaton työkalu aikuissosiaalityössä.”

Kannattaja: Jussi Tarkkanen

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen Voimaantulo- ja 
siirtymävaiheen tehtävät nimisestä luvusta poistetaan toinen virke, joka 
kuului: "Sosiaalilautakunta pitää välttämättöminä 
johtosääntöehdotuksen perusteluihin kirjattuja esityksiä siirtymävaiheen 
tehtävien hoitamisesta."

Luvun loppuun lisätään teksti: ”Sosiaalilautakunta esittää 
kaupunginhallituksen alaisen väliaikaisen jaoston perustamista 
valmistelemaan vastaavat asiat kuin johtosäännön mukaan lautakunta 
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valmistelee ja päättää. Mukana olisi hyvä olla poliittisten ryhmien koon 
mukaisesti luottamushenkilöitä.”

Kannattaja: Jussi Tarkkanen

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston ja osaston 
päälliköiden tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset (16§-20§) nimisen luvun 
viides kappale, joka kuului "Sosiaalilautakunta pitää edellä esitettyjä 
viraston päällikön tehtäviä tarkoituksenmukaisina", korvataan 
seuraavalla tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 
palveluseteleiden kriteerit. Virastopäällikkö valitsee tuottajat 
kriteereiden perusteella."

Kannattaja: Jouko Kajanoja

Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen 
jaostot (2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun 
seuraava lisäys: "Ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen 
monialaisuus ja suuruus (yli kolmannes kaupungin käyttömenoista) 
lautakunnan on syytä olla moniääninen. Sosiaalilautakunnan mielestä 
lautakunnan tulisi olla 15-jäseninen.

Kannattaja: Jussi Tarkkanen

Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun viimeisen kappaleen kaksi 
ensimmäistä riviä poistetaan.  Poistettava teksti kuuluu seuraavasti: 
"Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdotus kolmen 
hallinnollisen osaston muodostamisesta on perusteltu." Esittelijän 
lausuntoehdotuksen Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen sekä 
johdon asiantuntijapalvelut (13§-15§) nimisestä luvusta poistetaan 
luvun kolme viimeistä kappaletta, jotka kuuluivat seuraavasti:   

"Johtosääntöehdotuksen mukainen hallinnon tehtävien ryhmittely 
kolmeen osastotasoiseen yksikköön mahdollistaisi rakenteellisena 
ratkaisuna kunkin osastopäällikön syvällisemmän perehtymisen oman 
osastonsa toimialaan kuuluviin tehtäviin. Viraston johtoryhmässä heillä 
olisi suora yhteys kolmeen asiakaspalveluja tuottavan osaston 
päällikköön. Näin yhteistyö olisi sujuvaa sekä johtamista ja asiakastyön 
prosesseja tukevaa. 

Toisaalta hallinnon tehtävien ryhmittely kolmelle osastotasoiselle 
yksikölle asettaa haasteita sekä viraston että hallinnon toiminnan 
johtamiselle ja kehittämiselle. Riskinä on, että osastojako aiheuttaa 
kitkaa hallinnon sisäisessä työskentelyssä. Jotta kunkin osaston 
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osaaminen tulisi hyödynnetyksi, kolmen osaston keskinäisen yhteistyön 
tulisi olla sujuvaa. Suurin osa tehtävistä ja prosesseista, joita hallinto 
hoitaa, edellyttää osaamista kaikilta kolmelta hallinnon osastolta. 
Hallintopalvelujen johtamisen hajautumisesta seuraa hallinnon 
kokonaisuuden ohjauksen vastuun siirtyminen virastopäällikölle. 

Asiakaspalveluosastojen näkökulmasta yhteistyökäytäntöjen luominen 
kolmen erillisen hallinnon osaston kanssa muodostuu haasteelliseksi. 
Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin."

Poistettujen kappaleiden tilalle kirjoitetaan seuraava teksti: "Sujuvien ja 
joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen kaikkea se, että 
tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin 
kokonaisuuksiin. Sosiaalilautakunta ei pidä perusteltuna kolmen 
hallinnollisen osaston perustamista. Sosiaaliviraston nykyinen osittain 
hajautettu käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja on syytä sijoittaa toiminnallisille osastoille ja 
virastotasoiset hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut voidaan 
sijoittaa yhteen osastoon."

Kannattaja: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Jouko Kajanoja: Esittelijän lausuntoehdotuksen Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osasto (10§) nimisen luvun toisen kappaleen 
loppuun seuraava lisäys: "Sosiaalilautakunta korostaakin HUS:n ja 
Helsingin kaupungin toimintojen nykyistä tehokkaampaa koordinointia. 
Se on sekä tarpeellista että mahdollista. Onhan Helsinki tuossa 
yhteistyössä tilaajan asemassa."

Kannattaja: Olli Valtonen

Vastaehdotus:
Jussi Tarkkanen: Esittelijän lausuntoehdotuksen Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen 
ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään teksti: "Sosiaali- ja 
kriisipäivystys siirretään sosiaali- ja perhepalveluihin. Päivystyksen 
ylivoimaisesti tärkein tehtävä on lastensuojelu, joten on luontevaa että 
lastensuojelu ja päivystystoiminta sijaitsevat samassa yksikössä."

Lisäksi saman luvun toisesta kappaleesta poistetaan sen loppuosa, 
joka kuului seuraavasti: "Sosiaalilautakunta katsoo kuitenkin, että 
kaikkien päivystyspalvelujen sijoittaminen terveys- ja päihdepalvelujen 
osastolle on perusteltu ratkaisu. Päivystyspalvelujen yhdistäminen 
edistää niiden yhteistä sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin 
valmistautumista ja niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
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osaaminen vahvistaa koko osaston sosiaalialan osaamista. Yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on kuitenkin suunniteltava erikseen 
lastensuojelun päivystystarpeiden ehdoilla."

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Vastaehdotus:
Olli Valtonen: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke:
"Viraston johtajan nimike on toimitusjohtaja."

Kannattaja: Mikko Virkamäki

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun kappaleen tilalle lisätään seuraava teksti: "Ehkäisevä 
päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja perhepalveluihin, 
johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue lapsiperheiden 
palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn tukiprosesseja selkeästi. 
Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden tarpeesta liittyy päihde- ja 
mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa huomioimisessa on ollut 
isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin lastensuojelun sijoitustarpeisiin. 
Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 21-vuotiaille ja siksi on 
perusteltua, että avunsaamisen taho ei vaihtuisi 18 vuotta täyttäessä 
kesken toisen asteen opiskelun." 

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Esittelijän lausuntoehdotuksen Ruotsinkieliset 
palvelut nimisen luvun loppuun lisätään seuraava virke: "Matilda Wrede 
Instituutin asema tulevassa organisaatiossa selvitetään erikseen ottaen 
huomioon sen erikoisasema osana ruotsinkielistä sosiaalitoimistoa."
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Kannattajat: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Terhi Mäki: Esittelijän lausuntoehdotuksen loppuun lisätään seuraava 
teksti: "Sosiaalilautakunta esittää, että johtosääntöehdotuksen 4§:ään 
Lautakunnan tehtävät lisätään
kohdaksi 20:  Vahvistaa sairaaloiden sairaansijojen ja muiden 
hoitopaikkojen määrä sekä päättää niiden tilapäisistä muutoksista, 
toimintayksikön aukioloajoista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista."

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston 
organisaatio ja johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen 
kappaleen jälkeen lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke:
"Tulevan sosiaali- ja terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan 
sosiaali- ja terveysjohtaja."

Kannattajat: Jouko Kajanoja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen jaostot 
(2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään teksti: 
"Lautakunnan kooksi 13, kuten kaupunginhallituksessa on äänestetty."

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen jaostot 
(2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun seuraava 
lisäys: "Ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimen monialaisuus ja 
suuruus (yli kolmannes kaupungin käyttömenoista) lautakunnan on 
syytä olla moniääninen. Sosiaalilautakunnan mielestä lautakunnan 
tulisi olla 15-jäseninen.

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, 
Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Jussi 
Tarkkanen

Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti Jouko Kajanojan vastaehdotuksen 
äänin 7-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Lautakunta ja sen jaostot 
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(2§-7§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään teksti: 
"Lautakunnan kooksi 13, kuten kaupunginhallituksessa on äänestetty."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun tekstin tilalle lisätään seuraava teksti:
”Sosiaalilautakunta esittää päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
siirtämistä sosiaali- ja perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. 
Muutoin ne eivät tue lapsiperheiden palvelujen tai aikuisten palvelujen 
ydinprosesseja. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden tarpeesta 
liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. 

Samoin toimeentulotuki olisi irrallisena  päihde- ja 
mielenterveyspalveluista aika hampaaton työkalu aikuissosiaalityössä.”

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
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uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun kappaleen tilalle lisätään seuraava teksti:

"Ehkäisevä päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja 
perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue 
lapsiperheiden palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn 
tukiprosesseja selkeästi. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden 
tarpeesta liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 
21-vuotiaille ja siksi on perusteltua, että avunsaamisen taho ei vaihtuisi 
18 vuotta täyttäessä kesken toisen asteen opiskelun." 

JAA-äänet: Jussi Tarkkanen, Sirkku Ingervo.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Antti 
Valpas, Sanna Vesikansa.

Tyhjä: Tuomas Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, Olli 
Valtonen.

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti Sirkku Ingervon 
vastaehdotuksen äänin  5-2, 4 tyhjää.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen luvun Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11 §) ensimmäisestä kappaleesta poistetaan 
toisesta virkkeestä alkaen kappaleen loppuosa, joka kuului: 
"Sosiaalilautakunta kannattaa tätä ratkaisua, joka on kansallisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukainen. Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää 
näitä palveluja kokonaisuutena. Helsinkiin tulisi tietoisesti luoda 
valtakunnan merkittävin päihdehuollon osaamiskeskittymä ja 
ekosysteemi, jossa sosiaalihuollon päihdeosaaminen yhdistyy alan 
uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen. Päihteiden väärinkäyttö on 
merkittävä taustatekijä väestön sairastavuudessa ja 
päivystyspalvelujen käytössä, joten uusi osasto loisi mahdollisuuksia 
varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen."

Poistetun tekstin tilalle lisätään seuraava teksti: 
"Ehkäisevä päihdetyö ja Nuorten päihdetyö siirretään sosiaali- ja 
perhepalveluihin, johon ne selvimmin kuuluvat. Muutoin ne eivät tue 
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lapsiperheiden palvelujen tai lastensuojelutarpeen ehkäisyn 
tukiprosesseja selkeästi. Suurin osa lastensuojelun toimenpiteiden 
tarpeesta liittyy päihde- ja mielenterveysongelmiin. Niiden varhaisessa 
huomioimisessa on ollut isoja puutteita, mikä on johtanut pitkiin 
lastensuojelun sijoitustarpeisiin. Lastensuojelun jälkihuolto kuuluu alle 
21-vuotiaille ja siksi on perusteltua, että avunsaamisen taho ei vaihtuisi 
18 vuotta täyttäessä kesken toisen asteen opiskelun." 

JAA-äänet: Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Mikko 
Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Tyhjä: Sara Paavolainen.

Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 5-5, 
1 tyhjä, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Voimaantulo- ja 
siirtymävaiheen tehtävät nimisestä luvusta poistetaan toinen virke, joka 
kuului: "Sosiaalilautakunta pitää välttämättöminä 
johtosääntöehdotuksen perusteluihin kirjattuja esityksiä siirtymävaiheen 
tehtävien hoitamisesta." Luvun loppuun lisätään teksti: 
"Sosiaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen alaisen väliaikaisen 
jaoston perustamista valmistelemaan vastaavat asiat kuin 
johtosäännön mukaan lautakunta valmistelee ja päättää. Mukana olisi 
hyvä olla poliittisten ryhmien koon mukaisesti luottamushenkilöitä."

JAA-äänet: Gunvor Brettschneider, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara 
Paavolainen, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Jouko Kajanoja, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna 
Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Esittelijän ehdotus voitti Sirkku Ingervon vastaehdotuksen äänin 6-5.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston ja osaston 
päälliköiden tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset (16§-20§) nimisen luvun 
viides kappale, joka kuului "Sosiaalilautakunta pitää edellä esitettyjä 
viraston päällikön tehtäviä tarkoituksenmukaisina", korvataan 
seuraavalla tekstillä:
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"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluseteleiden kriteerit. 
Virastopäällikkö valitsee tuottajat kriteereiden perusteella."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki,  Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Sirkku Ingervon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-3.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§ - 9§) nimisen luvun viimeisen kappaleen kaksi 
ensimmäistä riviä poistetaan. Poistettava teksti kuuluu seuraavasti: 
"Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ehdotus kolmen 
hallinnollisen osaston muodostamisesta on perusteltu." Esittelijän 
lausuntoehdotuksen Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen sekä 
johdon asiantuntijapalvelut (13§ - 15§) nimisestä luvusta poistetaan 
luvun kolme viimeistä kappaletta, jotka kuuluivat seuraavasti: " 

"Johtosääntöehdotuksen mukainen hallinnon tehtävien ryhmittely 
kolmeen osastotasoiseen yksikköön mahdollistaisi rakenteellisena 
ratkaisuna kunkin osastopäällikön syvällisemmän perehtymisen oman 
osastonsa toimialaan kuuluviin tehtäviin. Viraston johtoryhmässä heillä 
olisi suora yhteys kolmeen asiakaspalveluja tuottavan osaston 
päällikköön. Näin yhteistyö olisi sujuvaa sekä johtamista ja asiakastyön 
prosesseja tukevaa. 

Toisaalta hallinnon tehtävien ryhmittely kolmelle osastotasoiselle 
yksikölle asettaa haasteita sekä viraston että hallinnon toiminnan 
johtamiselle ja kehittämiselle. Riskinä on, että osastojako aiheuttaa 
kitkaa hallinnon sisäisessä työskentelyssä. Jotta kunkin osaston 
osaaminen tulisi hyödynnetyksi, kolmen osaston keskinäisen yhteistyön 
tulisi olla sujuvaa. Suurin osa tehtävistä ja prosesseista, joita hallinto 
hoitaa, edellyttää osaamista kaikilta kolmelta hallinnon osastolta. 
Hallintopalvelujen johtamisen hajautumisesta seuraa hallinnon 
kokonaisuuden ohjauksen vastuun siirtyminen virastopäällikölle. 

Asiakaspalveluosastojen näkökulmasta yhteistyökäytäntöjen luominen 
kolmen erillisen hallinnon osaston kanssa muodostuu haasteelliseksi. 
Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin."
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Poistettujen kappaleiden tilalle kirjoitetaan seuraava teksti: "Sujuvien ja 
joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen kaikkea se, että 
tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin 
kokonaisuuksiin. Sosiaalilautakunta ei pidä perusteltuna kolmen 
hallinnollisen osaston perustamista. Sosiaaliviraston nykyinen osittain 
hajautettu käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja on syytä sijoittaa toiminnallisille osastoille ja 
virastotasoiset hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut voidaan 
sijoittaa yhteen osastoon."

JAA-äänet: Gunvor Brettschneider, Tuomas Nurmela, Sara 
Paavolainen, Mikko Virkamäki, 
Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa.

EI-äänet: Jouko Kajanoja, Terhi Mäki.

Tyhjä: Sirkku Ingervo.

Esittelijän ehdotus voitti Jouko Kajanojan vastaehdotuksen äänin 8-2, 1 
tyhjä.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Perhe- ja sosiaalipalvelujen 
osasto (10§) nimisen luvun toisen kappaleen loppuun seuraava lisäys: 
"Sosiaalilautakunta korostaakin HUS:n ja Helsingin kaupungin 
toimintojen nykyistä tehokkaampaa koordinointia. Se on sekä 
tarpeellista että mahdollista. Onhan Helsinki tuossa yhteistyössä 
tilaajan asemassa." 

JAA-äänet: 0

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas 
Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, Jussi Tarkkanen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Jouko Kajanojan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen lautakunnan 
yksimielisin äänin 11-0.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Terveys- ja 
päihdepalvelujen osasto (11§) nimisen luvun ensimmäisen kappaleen 
ensimmäisen virkkeen jälkeen lisätään teksti: "Sosiaali- ja 
kriisipäivystys siirretään sosiaali- ja perhepalveluihin. Päivystyksen 
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ylivoimaisesti tärkein tehtävä on lastensuojelu, joten on luontevaa, että 
lastensuojelu ja päivystystoiminta sijaitsevat samassa yksikössä."

Lisäksi saman luvun toisesta kappaleesta poistetaan sen loppuosa, 
joka kuului seuraavasti: "Sosiaalilautakunta katsoo kuitenkin, että 
kaikkien päivystyspalvelujen sijoittaminen terveys- ja päihdepalvelujen 
osastolle on perusteltu ratkaisu. Päivystyspalvelujen yhdistäminen 
edistää niiden yhteistä sisällön kehittämistä samoin kuin kriisitilanteisiin 
valmistautumista ja niiden hallintaa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
osaaminen vahvistaa koko osaston sosiaalialan osaamista. Yhteistyö 
lastensuojelun kanssa on kuitenkin suunniteltava erikseen 
lastensuojelun päivystystarpeiden ehdoilla."

JAA-äänet: Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas Nurmela, Sara 
Paavolainen, Mikko Virkamäki, Antti Valpas, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jussi Tarkkanen, Sanna Vesikansa, 
Sirkku Ingervo.

Esittelijän ehdotus voitti Jussi Tarkkasen vastaehdotuksen äänin 7-4.

10 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke: "Viraston johtajan nimike 
on toimitusjohtaja."

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke: "Tulevan sosiaali- ja 
terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan sosiaali- ja 
terveysjohtaja."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti Olli Valtosen 
vastaehdotuksen äänin 8-3.

11 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Viraston organisaatio ja 
johtamisjärjestelmä (8§-9§) nimisen luvun toisen kappaleen jälkeen 
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lisätään omaksi kappaleeksi seuraava virke: "Tulevan sosiaali- ja 
terveysviraston johtajan nimikkeeksi ehdotetaan sosiaali- ja 
terveysjohtaja."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Jussi Tarkkanen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6-5.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen Ruotsinkieliset palvelut 
nimisen luvun loppuun lisätään seuraava virke: "Matilda Wrede 
Instituutin asema tulevassa organisaatiossa selvitetään erikseen ottaen 
huomioon sen erikoisasema osana ruotsinkielistä sosiaalitoimistoa."

JAA-äänet: 0

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Tuomas 
Nurmela, Sara Paavolainen, Mikko Virkamäki, Jussi Tarkkanen, Antti 
Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Sirkku Ingervo.

Gunvor Brettschneiderin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
lautakunnan yksimielisin äänin 11-0.

13 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.

EI-ehdotus: Esittelijän lausuntoehdotuksen loppuun lisätään seuraava 
teksti: "Sosiaalilautakunta esittää, että johtosääntöehdotuksen 4§:ään 
Lautakunnan tehtävät lisätään kohdaksi 20: Vahvistaa sairaaloiden 
sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä sekä päättää niiden 
tilapäisistä muutoksista, toimintayksikön aukioloajoista sekä vahvistaa 
ne perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista."

JAA-äänet: Tuomas Nurmela, Mikko Virkamäki, Olli Valtonen.

EI-äänet: Gunvor Brettschneider, Jouko Kajanoja, Terhi Mäki, Sara 
Paavolainen, Jussi Tarkkanen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Sirkku 
Ingervo.

Terhi Mäen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-3.
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Merkittiin, että Sirkku Ingervo ilmoitti päätökseen seuraavan sisältöisen 
eriävän mielipiteen:

On järkevää, että perustetaan väliaikainen jaosto, joka valmistelee 
nykyisen ja tulevan johtosäännön mukaiset lautakunnalle nyt ja 
tulevaisuudessa kuuluvat tärkeimmät asiat siirtymäkauden aikana. 
Virastopäällikön ja osastopäälliköiden valinnat sekä käyttösuunnitelma 
ovat isoja asioita, jotka vaativat runsasta perehtymistä eikä ole 
järkevää kuormittaa niillä kaupunginhallitusta. Lisäksi on hyvä ottaa 
huomioon poliittiset voimasuhteet jaostossa oikeudenmukaisiksi ja 
huomioida lautakuntien riittävä asiantuntemus jaostossa.

Merkittiin, että Jouko Kajanoja ja Terhi Mäki ilmoittivat päätökseen 
seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:

Sujuvien ja joustavien hallintopalvelujen edellytyksenä on ennen 
kaikkea se, että tehtävät on organisoitu toiminnan kannalta 
tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Emme pidä perusteltuna 
kolmen hallinnollisen osaston perustamista. Sosiaaliviraston nykyinen 
osittain hajautettu käytäntö on osoittautunut toimivaksi. Kehittämis- ja 
asiantuntijapalveluja on syytä sijoittaa toiminnallisille osastoille ja 
virastotasoiset hallinto- ja tukipalvelut sekä kehittämispalvelut voidaan 
sijoittaa yhteen osastoon.

Merkittiin, että Mikko Virkamäki ilmoitti päätökseen seuraavan 
sisältöisen eriävän mielipiteen:

Sosiaali- ja terveysjohtaja -nimikkeestä voi syntyä juridis-hallinnollisia 
ongelmia kyseisen viran pätevyysehtoja määriteltäessä. Lisäksi se 
rajaa mahdollisesti väärällä tavalla kyseiseen vaativaan tehtävään 
valittavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia. Viittaan tältä osin nykyisen 
sosiaalijohtajan valintavaiheessa käytyyn pitkäaikaiseen 
oikeusprosessiin.

Merkittiin, että Tuomas Nurmela ja Olli Valtonen ilmoittivat päätökseen 
eriävän mielipiteensä yhtyen Mikko Virkamäen eriävän mielipiteen 
perusteluihin.

17.04.2012 Pöydälle

04.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

20.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
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Lisätiedot
Paavo Voutilainen, sosiaalijohtaja, puhelin: 310 43211

paavo.voutilainen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 24.04.2012 § 101

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Terveyslautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että sosiaali- ja 
terveystoimen johtosääntö hyväksytään liitteenä numero 1 olevan 
esityksen mukaisena 1.1.2013 lukien seuraavin huomautuksin ja 
mahdollisin muutoksin: 

"Terveyslautakunta esittää vammaisten sosiaalipalvelujen ja 
vammaisneuvonnan sijoittamista perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon 
sairaala- ja hoivapalvelujen asemesta. Vammaisneuvosto ja 
vammaisjärjestöt ovat esittäneet tälle painavia perusteluja. Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osasto tukisi vammaisten selviytymistä normaalissa 
elämässä. Laitoshoitoon rinnastaminen on koettu vammaisten taholla 
vanhanaikaiseksi ja asenteelliseksi. Valtavirtaistamisen periaatteen 
mukaisesti vammaisten pitäisi saada tarvitsemansa palvelut 
ensisijaisesti sieltä, mistä muutkin saman ikäiset kuntalaiset ne 
hankkivat.

Jokaisessa organisaatiomallissa rajapinnat muodostuvat jonnekin. 
Esitetyssä organisaatiomallissa on kuitenkin pyritty muuttamaan 
nykyisiä rajapintoja niin, että nyt vaikeimmiksi koetut ongelmat, ennen 
muuta vanhusten hoito ja palveluketjut sekä mielenterveyden ja 
päihdepalveluiden osittainen erillisyys, saadaan korjattua. Tässä on 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan onnistuttu varsin hyvin. 
Uusien rajapintojen hallinta tulee olemaan uuden organisaation 
onnistumisen keskeinen edellytys. Myöskään nyt hyvin toimivia 
palveluketjuja ei tule hukata uudistuksen yhteydessä. 

Sekä terveys- että sosiaalipuolen toimintoja on ansiokkaasti tuotu 
jokaisen kolmen ns. substanssiosaston piiriin, mikä onkin välttämätöntä 
todellisten synergiahyötyjen esiin saamiseksi. Jatkossa 
muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sektoreiden erilaisten 
kulttuurien asenteita ja perinteitä toimimaan aidosti yhteen ja 
muuntamaan siten palveluita nykytarpeita paremmin vastaaviksi ja 
potilaan sekä asiakkaan näkökulmasta selkeiksi.  

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että saman osaston ja budjetin alle on 
tuotu samaan hoitoketjuun kuuluvia eriasteisia toimintoja (ehkäisevät ja 
korjaavat), jolloin kannuste painottaa kevyempiä, edullisempia ja 
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ongelmia ehkäiseviä toimintoja on rakennettu organisaatiomalliin 
sisään.  

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että HUS-yhteydet on uudessa 
mallissa luotava koko lailla uudelta pohjalta.  

Terveyslautakunta edellyttää myös, että jatkovalmistelussa arvioidaan 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen ja 
luodaan näiden osalta toimivat käytännöt ja rakenteet.

Kaupungin terveyskeskuksen terveyspalveluja käyttää vuosittain noin 
400 000 ja HUS:n palveluja yli 150 000 helsinkiläistä. Sosiaalitoimen 
kanssa yhteisiä asiakkaita arvioidaan olevan muutamia kymmeniä 
tuhansia, kun päivähoitoa ja pelkkää toimeentulotukea saavia ei lueta 
mukaan. Esitetyssä organisaatioratkaisussa on erityisesti huomioitu 
viimeksi mainitut terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteiset, paljon 
palveluja tarvitsevat ja käyttävät moniongelmaiset asiakkaat. Kuitenkin 
vähintään yhtä tärkeää on varmistaa uudessa virastossa 
terveydenhuollon asiakkaiden suuren enemmistön, pelkkiä perus- ja 
erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevien henkilöiden hoidon sujuvuus 
ja tehokkuus samoin kuin sujuvat ja selkeät yhteistyö- ja vastuusuhteet 
HUSin ja sen toimijoiden kanssa.

Hallinnon ja hallinnollisten tukipalvelujen erottaminen toiminnan 
osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden muodostaminen 
kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on tärkeää, jotta 
yhdistetyn viraston suurta budjettia ja henkilöstöä sekä tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmäksi nousevaa tietohallintoa johtavilla henkilöillä on 
mahdollisuus yhdessä muiden osastopäälliköiden kanssa tehdä suoraa 
yhteistyötä johtoryhmässä ja tukea prosessien kehittämistä.

Terveyslautakunta katsoo, että johtosäännön kohta 2 § tulee muuttaa 
muotoon  "Lautakunnassa on 13 jäsentä". Koska sosiaali- ja 
terveystoimen alue on erittäin suuri Helsingin kaupungin 
hallintokokonaisuudessa, tulee lautakunnassa olla vähintään 13 
jäsentä. Näin turvataan lautakunnan laaja-alainen asiantuntemus ja 
moniarvoinen yhteiskunnallinen edustavuus.

Terveyslautakunta katsoo, että on tärkeätä, että lautakunta päättää 
hoitopaikoista ja sairaansijoista ja että tämä tehtävä on syytä kirjata 
johtosääntöön kuten se on nyt terveysjohtosäännössä.

Terveyslautakunta esittää, että palvelusetelipalveluntuottajien 
hyväksymiskriteerit siirrettäisiin virastopäälliköltä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätettäväksi.
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Lisäksi terveyslautakunta esittää, että johtosäännön alla mainitut 
pykälät muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 '10 §Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala
  
 Osasto huolehtii perhe- ja sosiaalipalveluista sekä 

lautakunnan määräämistä muista palveluista 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

  
 11 §Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala
  
 Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja 

päivystyspalveluista sekä  lautakunnan 
määräämistä muista palveluista 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

  
 12 §Sairaala-, kuntoutus- ja 

hoivapalvelujen toimiala
  
 Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus-, 

hoiva- ja vammaispalveluista sekä 
lautakunnan määräämistä muista 
palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.'

Samalla terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- 
ja terveysvirastoon perustetaan 1.1.2013 lukien virastopäällikön virka ja 
seuraavat osastopäälliköiden virat:

 Perhe- ja sosiaalipalvelujen osaston osastopäällikkö
 Terveys- ja päihdepalvelujen osaston osastopäällikkö
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen osaston osastopäällikkö
 Henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaston osastopäällikkö
 Talous- ja tukipalvelujen osaston osastopäällikkö
 Tietohallinto- ja viestintäpalvelujen osastopäällikkö tai

mikäli hallinnon toimintojen osalta päädytään muuttamaan alkuperäistä 
esitystä edellä olevan lausunnon pohjalta, edellä esitettyjen kolmen 
hallinnon toimintoja varten perustettaviksi esitettävien osastopäällikön 
virkojen sijasta perustetaan kaksi osastopäällikön virkaa. 

Terveyslautakunta haluaa kaupunginhallituksen ottavan huomioon, että 
uudessa organisaatiossa on tiedossa palkkaepäkohtien korjaamisen 
tarve, koska tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa tehtävissä. 
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Uuden organisaation henkilöstön palkkaus pitää olla tehtävien 
vaativuuden arviointiin perustuvaa. Palkkaepäkohtien korjaaminen 
edellyttää keskitettyä erillisrahoitusta.

Lisäksi terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
terveyskeskuksen toimitusjohtajan virka (vak nro 019000) lakkautetaan 
ja perustetaan uusi sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virka 
siitä alkaen, kun se on mahdollista.

Edelleen lautakunta päätti esittää, että lakkautetaan seuraavat 
osastopäällikön virat siitä lukien, kun se on mahdollista eikä virkoja 
enää tarvita:

 johtajahammaslääkäri (vak. nro 026710)
 johtajalääkäri, (vak. nro 026711)
 johtajapsykiatri, (vak. nro 026713)
 kehittämisjohtaja, (vak. nro 019100 ) 
 kotihoidon johtaja (vak. nro 026832)
 terveysasemien johtaja (vak. nro 026709) 

Käsittely

24.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi yhteensä 12 jäljempää 
ilmenevän äänestyksen jälkeen.

1. vastaehdotus:
Jäsen Leppänen ehdotti jäsen Autin kannattamana sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenmäärää koskevaksi kannanotoksi, että 
sosiaali- ja terveystoimen suuruudesta ja monialaisuudesta johtuen sitä 
ohjaavan lautakunnan on syytä olla moniääninen ja sen pitäisi taata 
mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen edustus. Näin ollen 
terveyslautakunnan mielestä lautakunnan tulisi olla vähintään 15 
jäseninen.

2. vastaehdotus:
Jäsen Kuuskoski puolestaan ehdotti jäsen Heistaron kannattamana 
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenmäärää koskevaksi kannanotoksi 
seuraavaa:
Terveyslautakunta katsoo, että johtosäännön kohta 2 § tulee muuttaa 
muotoon  "Lautakunnassa on 13 jäsentä". Koska sosiaali- ja 
terveystoimen alue on erittäin suuri Helsingin kaupungin 
hallintokokonaisuudessa, tulee lautakunnassa olla vähintään 13 
jäsentä. Näin turvataan lautakunnan laaja-alainen asiantuntemus ja 
moniarvoinen yhteiskunnallinen edustavuus.
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3. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana 
lausuntoehdotukseen seuraavia muutoksia: 
Esittelijän lausuntoehdotuksen 1- 4 kappale sekä 7. kappale poistetaan 
ja korvataan seuraavilla kappaleilla: 

"Jokaisessa organisaatiomallissa rajapinnat muodostuvat jonnekin. 
Esitetyssä organisaatiomallissa on kuitenkin pyritty muuttamaan 
nykyisiä rajapintoja niin, että nyt vaikeimmiksi koetut ongelmat, ennen 
muuta vanhusten hoito ja palveluketjut sekä mielenterveyden ja 
päihdepalveluiden osittainen erillisyys, saadaan korjattua. Tässä on 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan onnistuttu varsin hyvin. 
Uusien rajapintojen hallinta tulee olemaan uuden organisaation 
onnistumisen keskeinen edellytys. Myöskään nyt hyvin toimivia 
palveluketjuja ei tule hukata uudistuksen yhteydessä. 

Sekä terveys- että sosiaalipuolen toimintoja on ansiokkaasti tuotu 
jokaisen kolmen ns. substanssiosaston piiriin, mikä onkin välttämätöntä 
todellisten synergiahyötyjen esiin saamiseksi. Jatkossa 
muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sektoreiden erilaisten 
kulttuurien asenteita ja perinteitä toimimaan aidosti yhteen ja 
muuntamaan siten palveluita nykytarpeita paremmin vastaaviksi ja 
potilaan sekä asiakkaan näkökulmasta selkeiksi. 

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että saman osaston ja budjetin alle on 
tuotu samaan hoitoketjuun kuuluvia eriasteisia toimintoja (ehkäisevät ja 
korjaavat), jolloin kannuste painottaa kevyempiä, edullisempia ja 
ongelmia ehkäiseviä toimintoja on rakennettu organisaatiomalliin 
sisään. 

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että HUS-yhteydet on uudessa 
mallissa luotava koko lailla uudelta pohjalta.  

Terveyslautakunta edellyttää myös, että jatkovalmistelussa arvioidaan 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen ja 
luodaan näiden osalta toimivat käytännöt ja rakenteet."

4. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän lausuntoehdotuksen hallintoa ja hallinnollisia 
tukipalveluja koskeva 7 kappale korvataan seuraavalla tekstillä ja 8 
kappale poistetaan: 

"Hallinnon ja hallinnollisten tukipalvelujen erottaminen toiminnan 
osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden muodostaminen 
kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on tärkeää, jotta 
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yhdistetyn viraston suurta budjettia ja henkilöstöä sekä tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmäksi nousevaa tietohallintoa johtavilla henkilöillä on 
mahdollisuus yhdessä muiden osastopäälliköiden kanssa tehdä suoraa 
yhteistyötä johtoryhmässä ja tukea prosessien kehittämistä."

5. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän päätösehdotuksen 10. kappaleessa oleva 
"virastopäällikön" - sanan sijasta käytetään termiä "toimitusjohtajan" 
sekä päätösehdotuksen 12. kappaleessa sana "virastopäällikön"  
korvataan sanalla "toimitusjohtajan".

6. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän päätösehdotuksen 10. kappaleessa olevat 
toiminnallisten osastojen nimet muutetaan seuraaviksi:

Hyvinvointipalvelut
Terveyspalvelut
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä poistetaan kappaleen viimeinen 
sana "tai".

7. vastaehdotus:
Varapuheenjohtaja Muurinen ehdotti jäsen Heistaron kannattamana, 
että esittelijän päätösehdotuksen 11. kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:

"Mikäli hallinnon toimintojen osalta päädytään muuttamaan 
alkuperäistä esitystä edellä olevan lausunnon pohjalta, edellä 
esitettyjen kolmen hallinnon toimintoja varten perustettaviksi 
esitettävien osastopäällikön virkojen sijasta perustetaan kaksi 
osastopäällikön virkaa."

8. vastaehdotus:
Jäsen Leppänen ehdotti puheenjohtaja Malisen kannattamana, että 
esittelijän päätösehdotuksen kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään uusi 
kappale, joka kuuluu: " Terveyslautakunta katsoo, että on tärkeätä, että 
lautakunta päättää hoitopaikoista ja sairaansijoista ja, että tämä tehtävä 
on syytä kirjata johtosääntöön kuten se on nyt terveysjohtosäännössä."

9. vastaehdotus:
Puheenjohtaja Malinen ehdotti jäsen Leppäsen kannattamana, että 
lausuntoon lisätään ennen esittelijän päätösehdotuksen 12. kappaletta 
uusi kappale, joka kuuluu: "Terveyslautakunta haluaa 
kaupunginhallituksen ottavan huomioon, että uudessa organisaatiossa 
on tiedossa palkkaepäkohtien korjaamisen tarve, koska 
tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa tehtävissä. Uuden 
organisaation henkilöstön palkkaus pitää olla tehtävien vaativuuden 
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arviointiin perustuvaa. Palkkaepäkohtien korjaaminen edellyttää 
keskitettyä erillisrahoitusta." 

10. vastaehdotus:
Jäsen Heistaro ehdotti jäsen Kuuskosken kannattamana, että 
lausuntoon lisätään seuraava esitys: 

"Lisäksi terveyslautakunta esittää, että johtosäännön alla mainitut 
pykälät muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

10 §
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala

Osasto huolehtii perhe- ja sosiaalipalveluista sekä lautakunnan 
määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

11 §
Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala

Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä  
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

12 §
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala

Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus-, hoiva- ja vammaispalveluista 
sekä lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti.

11. vastaehdotus:
Jäsen Tuominen ehdotti jäsen Kousan kannattamana, että lausunnon 
ensimmäiseksi kappaleeksi lisätään seuraava esitys: 
"Terveyslautakunta esittää vammaisten sosiaalipalvelujen ja 
vammaisneuvonnan sijoittamista perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen asemesta. Vammaisneuvosto 
ja vammaisjärjestöt ovat esittäneet tälle painavia perusteluja. Perhe- ja 
sosiaalipalvelujen osasto tukisi vammaisten selviytymistä normaalissa 
elämässä. Laitoshoitoon rinnastaminen on koettu vammaisten taholla 
vanhanaikaiseksi ja asenteelliseksi. Valtavirtaistamisen periaatteen 
mukaisesti vammaisten pitäisi saada tarvitsemansa palvelut 
ensisijaisesti sieltä, mistä muutkin saman ikäiset kuntalaiset ne 
hankkivat." 

12. vastaehdotus:
Jäsen Leppänen ehdotti puheenjohtaja Malisen kannattamana, että 
esittelijän päätösehdotuksen kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään 
seuraava esitys: "Terveyslautakunta esittää, että 
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palvelusetelipalveluntuottajien hyväksymiskriteerit siirrettäisiin 
virastopäälliköltä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi."

Ensimmäinen äänestys suoritettiin jäsenten Leppänen ja Kuuskoski 
tekemien sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenmäärää koskevien 
muutosesityksen välillä ja tässä äänestyksessä todettiin 
terveyslautakunnan äänin 7 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva 
Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu 
Tuominen)- 2 (Autti, Leppänen) kannattavan jäsen Kuuskosken 
vastaehdotusta. 

Toinen äänestys suoritettiin esittelijän sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenmäärää koskevan ehdotuksen ja ensimmäisen äänestyksen 
voittaneen jäsen Kuuskosken  ehdotuksen välillä ja tässä 
äänestyksessä todettiin lautakunnan yksimielisesti olevan jäsen 
Kuuskosken vastaehdotuksen kannalla. 

Kolmas äänestys suoritettiin esittelijän ja alla olevan varapuheenjohtaja 
Muurisen lausunnon 1- 4 ja 7 kappaleiden poistamista ja 
korvaamisesta toisella tekstillä koskevan 3. muutosesityksen välillä ja 
tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan äänin 7 (Sami Heistaro, 
Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Riitta 
Snäll, Hannu Tuominen)- 2( Autti, Leppänen) olevan Muurisen 
vastaehdotuksen kannalla.

"Esittelijän lausuntoehdotuksen 1- 4 kappale sekä 7. kappale 
poistetaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla: 
Jokaisessa organisaatiomallissa rajapinnat muodostuvat jonnekin. 
Esitetyssä organisaatiomallissa on kuitenkin pyritty muuttamaan 
nykyisiä rajapintoja niin, että nyt vaikeimmiksi koetut ongelmat, ennen 
muuta vanhusten hoito ja palveluketjut sekä mielenterveyden ja 
päihdepalveluiden osittainen erillisyys, saadaan korjattua. Tässä on 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan onnistuttu varsin hyvin. 
Uusien rajapintojen hallinta tulee olemaan uuden organisaation 
onnistumisen keskeinen edellytys. Myöskään nyt hyvin toimivia 
palveluketjuja ei tule hukata uudistuksen yhteydessä.  

Sekä terveys- että sosiaalipuolen toimintoja on ansiokkaasti tuotu 
jokaisen kolmen ns. substanssiosaston piiriin, mikä onkin välttämätöntä 
todellisten synergiahyötyjen esiin saamiseksi. Jatkossa 
muutosjohtamisen keskeinen haaste on muokata sektoreiden erilaisten 
kulttuurien asenteita ja perinteitä toimimaan aidosti yhteen ja 
muuntamaan siten palveluita nykytarpeita paremmin vastaaviksi ja 
potilaan sekä asiakkaan näkökulmasta selkeiksi.  

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että saman osaston ja budjetin alle on 
tuotu samaan hoitoketjuun kuuluvia eriasteisia toimintoja (ehkäisevät ja 
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korjaavat), jolloin kannuste painottaa kevyempiä, edullisempia ja 
ongelmia ehkäiseviä toimintoja on rakennettu organisaatiomalliin 
sisään.  

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että HUS-yhteydet on uudessa 
mallissa luotava koko lailla uudelta pohjalta.   

Terveyslautakunta edellyttää myös, että jatkovalmistelussa arvioidaan 
uudistuksen mahdolliset vaikutukset lääkärien ja hoitohenkilökunnan 
rekrytointiin, työnkuvien monipuolisuuteen, perus- ja 
täydennyskoulutukseen sekä lääke- ja hoitotieteelliseen johtamiseen ja 
luodaan näiden osalta toimivat käytännöt ja rakenteet. "

Neljäs äänestys suoritettiin esittelijän ja alla olevan, jäsen Muurisen 
tekemän hallintoa ja hallinnollisia tukipalveluja koskevan vastaehdotus 
4:n välillä ja tässä neljännessä äänestyksessä todettiin lautakunnan 
äänin 7 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, 
Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen) - 2 (Autti, Leppänen) 
olevan varapuheenjohtaja Muurisen vastaesityksen kannalla.

"Esittelijän lausuntoehdotuksen hallintoa ja hallinnollisia tukipalveluja 
koskeva 7 kappale korvataan seuraavalla tekstillä ja 8 kappale 
poistetaan: 

Hallinnon ja hallinnollisten tukipalvelujen erottaminen toiminnan 
osastoista ja keskittäminen on oikea ratkaisu. Niiden muodostaminen 
kolmeksi tai vähintään kahdeksi eri osastoksi on tärkeää, jotta 
yhdistetyn viraston suurta budjettia ja henkilöstöä sekä tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmäksi nousevaa tietohallintoa johtavilla henkilöillä on 
mahdollisuus yhdessä muiden osastopäälliköiden kanssa tehdä suoraa 
yhteistyötä johtoryhmässä ja tukea prosessien kehittämistä."

Viides äänestys suoritettiin esittelijän ja varapuheenjohtaja Muurisen  
tekemän vastaehdotus 5:n välillä välillä, jonka mukaan esittelijän 
päätösehdotuksen 10. kappaleessa olevan "virastopäällikön" - sanan 
sijasta käytetään termiä "toimitusjohtajan" sekä päätösehdotuksen 12. 
kappaleessa sana "virastopäällikön"  korvataan sanalla 
"toimitusjohtajan" ja tässä viidennessä äänestyksessä todettiin 
lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas 
Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen) - 3 (Sami Heistaro, Seija 
Muurinen, Riitta Snäll) kannattavan esittelijän ehdotusta.

Kuudes äänestys suoritettiin esittelijän ja varapuheenjohtaja Muurisen 
tekemän vastaehdotus 6:n välillä, jonka mukaan esittelijän 
päätösehdotuksen 10. kappaleessa olevat toiminnallisten osastojen 
nimet muutetaan seuraaviksi: Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut, 
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut sekä 
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poistetaan kappaleen viimeinen sana "tai" ja tässä äänestyksessä 
todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, 
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen) - 3 (Sami 
Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll) kannattavan esittelijän 
ehdotusta.

Seitsemäs äänestys suoritettiin esittelijän ja varapuheenjohtaja 
Muurisen tekemän vastaehdotus 7:n välillä, jonka mukaan esittelijän 
päätösehdotuksen 11. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
"Mikäli hallinnon toimintojen osalta päädytään muuttamaan 
alkuperäistä esitystä edellä olevan lausunnon pohjalta, edellä 
esitettyjen kolmen hallinnon toimintoja varten perustettaviksi 
esitettävien osastopäällikön virkojen sijasta perustetaan kaksi 
osastopäällikön virkaa" ja tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan 
äänin 7 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Jouko Malinen, 
Seija Muurinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen) - 2 (Autti, Leppänen) 
olevan varapuheenjohtaja Muurisen vastaesityksen kannalla.

Kahdeksas äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Leppäsen tekemän 
vastaehdotus 8:n välillä, jonka mukaan  esittelijän päätösehdotuksen 
kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään uusi kappale, joka kuuluu: 
"Terveyslautakunta katsoo, että on tärkeätä, että lautakunta päättää 
hoitopaikoista ja sairaansijoista ja että tämä tehtävä on syytä kirjata 
johtosääntöön kuten se on nyt terveysjohtosäännössä" ja tässä 
äänestyksessä todettiin lautakunnan yksimielisesti kannattavan jäsen 
Leppäsen vastaehdotusta.

Yhdeksäs äänestys suoritettiin esittelijän ja puheenjohtaja Malisen 
tekemän vastaehdotus 9:n välillä, jonka mukaan lausuntoon lisätään 
ennen esittelijän päätösehdotuksen 12. kappaletta uusi kappale, joka 
kuuluu: "Terveyslautakunta haluaa kaupunginhallituksen ottavan 
huomioon, että uudessa organisaatiossa on tiedossa palkkaepäkohtien 
korjaamisen tarve, koska tehtäväkohtaiset palkat vaihtelevat samoissa 
tehtävissä. Uuden organisaation henkilöstön palkkaus pitää olla 
tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvaa. Palkkaepäkohtien 
korjaaminen edellyttää keskitettyä erillisrahoitusta" ja tässä 
äänestyksessä todettiin lautakunnan kannattavan puheenjohtaja 
Malisen vastaehdotusta äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva 
Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen)- 0, 
kolmen jäsenen (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta Snäll) 
äänestäessä tyhjää.

10. äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Heistaron tekemän 
vastaehdotus 10:n välillä, jonka mukaan lausuntoon lisätään seuraava 
esitys: "Lisäksi terveyslautakunta esittää, että johtosäännön alla 
mainitut pykälät muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
10 § Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala 
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Osasto huolehtii perhe- ja sosiaalipalveluista sekä lautakunnan 
määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
11 § Terveys- ja päihdepalvelujen toimiala 
Osasto huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista sekä  
lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. 
12 § Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen toimiala 
Osasto huolehtii sairaala-, kuntoutus-, hoiva- ja vammaispalveluista 
sekä lautakunnan määräämistä muista palveluista hyväksyttyjen 
tavoitteiden mukaisesti" ja tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan  
äänin 6 (Sami Heistaro, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Seija Muurinen, 
Riitta Snäll, Hannu Tuominen)- 3 (Lilli Autti, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen) olevan jäsen Heistaron vastaehdotuksen kannalla.

11. äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Tuomisen tekemän 
vastaehdotus 11:n välillä, jonka mukaan lausunnon ensimmäiseksi 
kappaleeksi lisätään seuraava esitys: "Terveyslautakunta esittää 
vammaisten sosiaalipalvelujen ja vammaisneuvonnan sijoittamista 
perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujen asemesta. Vammaisneuvosto ja vammaisjärjestöt ovat 
esittäneet tälle painavia perusteluja. Perhe- ja sosiaalipalvelujen osasto 
tukisi vammaisten selviytymistä normaalissa elämässä. Laitoshoitoon 
rinnastaminen on koettu vammaisten taholla vanhanaikaiseksi ja 
asenteelliseksi. Valtavirtaistamisen periaatteen mukaisesti vammaisten 
pitäisi saada tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti sieltä, mistä muutkin 
saman ikäiset kuntalaiset ne hankkivat" ja tässä äänestyksessä 
todettiin lautakunnan äänin 6 (Lilli Autti, Tuuli Kousa, Joonas 
Leppänen, Jouko Malinen, Riitta Snäll, Hannu Tuominen)- 3 (Sami 
Heistaro, Eeva Kuuskoski, Seija Muurinen) kannattavan jäsen 
Tuomisen vastaehdotusta.

12. äänestys suoritettiin esittelijän ja jäsen Leppäsen tekemän 
vastaehdotus 12:n välillä, jonka mukaan esittelijän päätösehdotuksen 
kappaleiden 9 ja 10 väliin lisätään seuraava esitys: "Terveyslautakunta 
esittää, että palvelusetelipalveluntuottajien hyväksymiskriteerit 
siirrettäisiin virastopäälliköltä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätettäväksi" ja tässä äänestyksessä todettiin lautakunnan äänin 6 
(Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen, Hannu Tuominen)- 3 (Sami Heistaro, Seija Muurinen, Riitta 
Snäll) kannattavan jäsen Leppäsen vastaehdotusta.

17.04.2012 Pöydälle

04.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.09.2011 Pöydälle

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Matti Toivola, toimitusjohtaja, puhelin: 310 42215

matti.toivola(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 04.01.2012

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän 
seuraavasti:

Työryhmän nimi on sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen 
ohjausryhmä. 

Työryhmän tehtävänä on ohjata sosiaali- ja terveystoimen 
organisaation uudistamista kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemän 
päätöksen mukaisesti.

Työryhmän jäsenet ovat (suluissa henkilöstöjärjestöillä myös 
varajäsen):

Laura Räty apulaiskaupunginjohtaja, 
puheenjohtaja 

Paavo Voutilainen sosiaalijohtaja, Sosv
Satu Järvenkallas päivähoidon johtaja, Sosv
Sisko Lounatvuori vs. perhepalvelujohtaja, Sosv
Helinä Hulkkonen aikuispalvelujohtaja, Sosv
Arja Peiponen vanhuspalvelujohtaja, Sosv
Mauno Rönkkö vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja , 

Sosv
Matti Toivola toimitusjohtaja, Terke
Raija Puustinen vs. terveysasemien johtaja, Terke
Anna-Liisa Lyytinen kotihoidon johtaja, Terke
Seija Hiekkanen johtajahammaslääkäri, Terke
Tuula Saarela johtajapsykiatri, Terke
Eeva Ketola johtajalääkäri, Terke
Helena Calonius vs. kehittämisjohtaja, Terke
Tapio Korhonen rahoitusjohtaja, Taske
Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja, Heke
Marja-Liisa Rautanen kaupunginsihteeri, Halke
Olli Hari kaupunginsihteeri, Halke
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Jaana Alaja Juko ry
(Merja Winter)  
Tapio Havasto Helsingin yhteisjärjestö JHL ry
(Eila Pelttari)  
Pekka Nikulainen KTN
(Panu Oksman)  
Jussi Ruokonen Jyty Helsinki ry
(järjestön 
 myöhemmin nimeämä henkilö
)

 

Silja Paavola TNJ/Super
(Hannele Hyvönen)  
Jaana Takala(Monica 
Naukkarinen)

Tehy

Työryhmä voi työnsä aikana kuulla tarpeellisiksi katsomiaan 
asiantuntijoita. 

Työryhmän sihteerinä toimii hallintokeskuksen hallintojohtajan 
nimeämä henkilö.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 mennessä. 

Työryhmän toiminnassa on noudatettava Khn 10.5.2010 antamaa 
ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

Esittelijätiedot
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli hari(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 30.11.2011 § 245

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade omorganisera social- och 
hälsovårdsväsendet inom verksamhetsområdet för biträdande 
stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet räknat från 
1.1.2013 enligt följande principer:

Förtroendemannaorganisation

1 Socialnämnden, med undantag av den finska 
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barndagvården, och hälsovårdsnämnden 
slås samman till en enda social- och 
hälsovårdsnämnd, för vilken antalet ledamöter 
bestäms då instruktionen godkänns.

2 Under social- och hälsovårdsnämnden bildas 
sektioner som behandlar bl.a. överklaganden. Vilka 
sektioner som ska bildas bestäms senare i 
instruktionen.

3 För den finska barndagvården inrättas en separat 
nämnd med 9 ledamöter.

Förvaltningsorganisation

4 Socialverket, med undantag av ansvarsområdet för 
den finska barndagvården, och hälsovårdscentralen 
slås samman till en enda förvaltning.

5 Vid förvaltningen ovan inrättas ansvarsområden på 
avdelningsnivå. Ansvarsområdena bestäms senare i 
instruktionen.

6 För den finska barndagvården inrättas en separat 
förvaltning.

Utgångspunkterna för den fortsatta beredningen

7 Den nya organisationen byggs upp utgående från 
klienternas och patienternas behov och med hörande 
av invånarna.

8 Planeringen utgår från smidiga vårdkedjor (t.ex. 
tjänster för äldre, missbrukarvård och psykiatriska 
tjänster).

9 Personalen har en central roll i planeringen och 
genomförandet av organisationsreformen. I 
förändringsfasen ges det stöd till de anställda och 
sammanjämkningen av de olika kulturerna vid 
förvaltningarna främjas.

10 Speciellt avseende fästs vid att nya administrativa 
nivåer inte ska bildas i reformen.

11 Tjänsterna för svenskspråkiga klienter och patienter 
beaktas i reformen.

12 Ett syfte med organisationsreformen är att stärka de 
åtgärder som minskar hälsoskillnaderna.

13 Ett syfte med organisationsreformen är att allokera 
resurser för kundtjänsten.
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14 För barndagvården skapas det fungerande 
samarbetsstrukturer med utbildningsväsendet.

Dessutom hade stadsfullmäktige godkännt följande två 
hemställningsklämmar:

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid det nya social- och 
hälsovårdsverket beaktas att det ska finnas tillräckligt med 
omsorgsplatser för äldre, mångsidiga boendetjänster för klienter inom 
psykiatrisk rehabilitering och missbrukarrehabilitering liksom också 
motsvarande tjänster på svenska. (Terhi Mäki)

Stadsfullmäktige förutsätter att samarbetet inom ansvarsområdet för 
barnfamiljer (socialhandledare på daghem, familjerådgivning, 
barnskydd), hälsovårdstjänsterna (rådgivningsbyrån, hälsokontroll, 
familjenätverk) och utbildningsväsendet (grundläggande utbildning, 
svensk dagvård) fortsätter och att tjänsterna utvecklas i samråd med 
de anställda och föräldrarna. (Terhi Mäki)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 
Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas 
under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sirkku Ingervo 
understödd av ledamoten Elina Moisio under diskussionen hade 
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att förvaltningen för småbarnsfostran lyder 
under biträdade stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sirkku Ingervos förslag om 
återremiss godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
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utgående från att förvaltningen för småbarnsfostran lyder under 
biträdade stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet.

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Merja Eklund, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha 
Hakola, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, 
Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi 
Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, 
Sirpa Puhakka, Risto Ranki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Esko 
Riihelä, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Ilkka 
Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, 
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Emma Kari, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi 
Kuikka, Otto Lehtipuu, Elina Moisio, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri, 
Henrika Zilliacus-Tikkanen

Blanka: 3
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Sari Näre

Frånvarande: 6
Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Sara Paavolainen, 
Pekka Saarnio, Antti Vuorela

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tatu Rauhamäki 
understödd av ledamoten Tarja Kantola under diskussionen hade 
föreslagit att i beslutsförslaget ges punkt 1 om 
förtroendemannaorganisationen följande lydelse: Socialnämnden, med 
undantag av den finska barndagvården, och hälsovårdsnämnden slås 
samman till en enda social- och hälsovårdsnämnd, för vilken antalet 
ledamöter bestäms då instruktionen godkänns.

Vidare hade ledamoten Lilli Autti understödd av ledamoten Yrjö 
Hakanen föreslagit att beslutsförslaget skulle förkastas.

Dessutom hade ledamoten Terhi Mäki understödd av ledamoten Tea 
Vikstedt under diskussionen föreslagit följande hemställningskläm:
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Stadsfullmäktige förutsätter att det vid det nya social- och 
hälsovårdsverket beaktas att det ska finnas tillräckligt med 
omsorgsplatser för äldre, mångsidiga boendetjänster för klienter inom 
psykiatrisk rehabilitering och missbrukarrehabilitering liksom också 
motsvarande tjänster på svenska.

Dessutom hade ledamoten Terhi Mäki understödd av ledamoten Tarja 
Tenkula under diskussionen föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att samarbetet inom ansvarsområdet för 
barnfamiljer (socialhandledare på daghem, familjerådgivning, 
barnskydd), hälsovårdstjänsterna (rådgivningsbyrån, hälsokontroll, 
familjenätverk) och utbildningsväsendet (grundläggande utbildning, 
svensk dagvård) fortsätter och att tjänsterna utvecklas i samråd med 
de anställda och föräldrarna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Tatu Rauhamäkis 
förslag som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Därefter röstas det 
mellan förslaget som vunnit vid den föregående omröstningen och Lilli 
Auttis förslag om förkastande. Vinner ledamoten Lilli Auttis förslag, 
förfaller de föreslagna hemställningsklämmarna. Annars tas de 
föreslagna hemställningsklämmarna särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande andra 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Tatu Rauhamäkis motförslag 
godkänts vid denna omröstning.

2 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: I beslutsförslaget ges punkt 1 om 
förtroendemannaorganisationen följande lydelse: Socialnämnden, med 
undantag av den finska barndagvården, och hälsovårdsnämnden slås 
samman till en enda social- och hälsovårdsnämnd, för vilken antalet 
ledamöter bestäms då instruktionen godkänns.

Ja-röster: 7
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Mari Kiviniemi, Laura 
Kolbe, Terhi Peltokorpi, Antti Valpas

Nej-röster: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Merja Eklund, Matti 
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Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki 
Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina Mänttäri-
Buttler, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Risto Ranki, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-
Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, 
Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, 
Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia 
Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville 
Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Blanka: 2
Lilli Autti, Yrjö Hakanen

Frånvarande: 5
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Elina Moisio, 
Esko Riihelä

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande tredje 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tatu 
Rauhamäkis motförslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Lilli Auttis 
förslag om förkastande godkänts.

3 omröstningen

JA-förslag: I beslutsförslaget ges punkt 1 om 
förtroendemannaorganisationen följande lydelse: Socialnämnden, med 
undantag av den finska barndagvården, och hälsovårdsnämnden slås 
samman till en enda social- och hälsovårdsnämnd, för vilken antalet 
ledamöter bestäms då instruktionen godkänns.
NEJ-förslag: Jag föreslår att beslutsförslaget förkastas.

Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor 
Brettschneider, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Merja Eklund, Matti 
Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, 
Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, 
Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, 
Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Alina 
Mänttäri-Buttler, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 622 (701)
Stadsfullmäktige

Stj/13
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati 
Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Risto Ranki, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, 
Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, 
Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, 
Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku 
Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Nej-röster: 2
Lilli Autti, Yrjö Hakanen

Frånvarande: 5
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Elina Moisio, 
Esko Riihelä

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande fjärde 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Terhi Mäkis 
förslag till hemställningskläm nr 1 röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid det nya social- och 
hälsovårdsverket beaktas att det ska finnas tillräckligt med 
omsorgsplatser för äldre, mångsidiga boendetjänster för klienter inom 
psykiatrisk rehabilitering och missbrukarrehabilitering liksom också 
motsvarande tjänster på svenska.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 64
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Arto 
Bryggare, Merja Eklund, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, 
Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Alina Mänttäri-Buttler, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo 
Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Lea 
Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka 
Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti 
Vuorela, Thomas Wallgren, Henrika Zilliacus-Tikkanen
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Nei-röst: 1
Minerva Krohn

Blanka: 16
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Mari 
Puoskari, Risto Ranki, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Nils Torvalds, 
Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Elina Moisio, Esko Riihelä

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande femte 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Terhi Mäkis 
förslag till hemställningskläm nr 2 röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

5 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att samarbetet inom 
ansvarsområdet för barnfamiljer (socialhandledare på daghem, 
familjerådgivning, barnskydd), hälsovårdstjänsterna (rådgivningsbyrån, 
hälsokontroll, familjenätverk) och utbildningsväsendet (grundläggande 
utbildning, svensk dagvård) fortsätter och att tjänsterna utvecklas i 
samråd med de anställda och föräldrarna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, 
Arto Bryggare, Merja Eklund, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Tarja Kantola, Emma Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jyrki 
Lohi, Terhi Mäki, Alina Mänttäri-Buttler, Sari Näre, Jarmo Nieminen, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni 
Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Mirka 
Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea 
Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren, Henrika 
Zilliacus-Tikkanen

Blanka: 35
Maija Anttila, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha 
Hakola, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Pauli 
Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Risto Ranki, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Osmo 
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Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli 
Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Minerva Krohn, Elina Moisio, 
Esko Riihelä

Föredragande
Stadsstyrelse

Upplysningar
Marja-liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Opetuslautakunta 20.09.2011 § 196

HEL 2011-002363 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Selvitykseen sisältyy lasten päivähoidon hallinnollisen aseman 
selvittäminen (ss. 116-129). Päivähoidon nykytilan kuvauksessa on 
eräitä epätäsmällisyyksiä. Kuvauksessa on lueteltu suuria kaupunkeja, 
joissa päivähoito on siirretty sivistys- ja opetusalan lautakunnan 
alaisuuteen. Näitä ovat mm. Espoo ja Vantaa. Listasta puuttuu Turku. 
Kuvauksesta puuttuu kokonaan vuoden 2011 alusta opetusviraston 
toiminnaksi siirretyn ruotsinkielisen päivähoidon nykytilan kuvaus. 
Selvityksessä ei ole myöskään käyty läpi opetusviraston strategisia 
tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa, jotka tulee ottaa huomioon yhtenä 
tarkastelunäkökulmana.

(Suomenkielisen) Päivähoidon järjestämisvaihtoehtoja on esitetty neljä: 
päivähoito nykyiseen tapaan osana sosiaalivirastoa, päivähoito omana 
virastona sosiaali- ja terveystoimen alla, päivähoito omana virastona 
sivistystoimen alla tai päivähoito osana opetusvirastoa. 

Järjestämisvaihtoehtojen vaikutuksia on tarkasteltu asiakas-, 
henkilöstö-, prosessi- ja talousnäkökulmista. Vaikka näkökulmat ovat 
kaikissa vaihtoehdoissa samat, vaikutusten arviointi on sisällöllisesti 
epäyhtenäistä ja osin tulkinnanvaraista. Nykyvaihtoehdossa on todettu 
päivähoidon asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Opetusviraston 
asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet päivähoidon lailla 
hyvällä tasolla. Opetusvirasto-vaihtoehdon todetaan johtavan suureen 
virastoon. Viraston kokoa ei analysoida muissa vaihtoehdoissa. 
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Monessa kohtaa tarkastellaan virastojen välisten rajapintojen 
muutoksia. Epäselväksi jää, mitä rajapinnoilla tarkoitetaan ja 
nähdäänkö niiden muutokset etuina vai haittoina. 

Analyysissa on myös esitetty vaikutuksia, jotka ovat päivähoidon 
järjestämisvaihtoehdoista riippumattomia. Toisin kuin selvityksessä 
annetaan ymmärtää, päivähoidon siirtäminen omaksi virastokseen 
sivistystoimen alle tai osaksi opetusvirastoa ei sinänsä aiheuta 
muutoksia sovellettaviin virka- ja työehtosopimuksiin eikä siten lisää 
palkkakustannuksia. Esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla 
virkaehtosopimuksiin ei tullut muutoksia, kun päivähoito siirrettiin 
osaksi sivistystoimea. Päivähoidon määrärahat ja henkilöstö 
hallintohenkilöstö mukaan lukien tulee siirtää päivähoidon hallinnollisen 
aseman muuttuessa kokonaisuutena ja kustannusneutraalisti sille 
virastolle, joka toiminnasta vastaa. Näin ollen järjestämisvaihtoehdolla 
ei tulisi olla olennaista vaikutusta toiminnan resursseihin eikä 
kustannuksien tulisi missään vaihtoehdossa nousta nykyisestä 
tasostaan.

Selvityksessä ei ole otettu kantaa esitettyjen neljän 
järjestämisvaihtoehdon paremmuusjärjestykseen. Vaihtoehdoista on 
perustelluin suomenkielisen päivähoidon siirtäminen opetusviraston 
toiminnaksi. Tätä puoltavat monet tekijät, joista osa on myös todettu 
selvityksessä.  

Vaihtoehto on linjassa valtakunnallisen kehityksen kanssa: 
Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan 22.6.2011 sisältyy 
varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, 
hallinnon ja ohjauksen siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöstä 
opetus- ja kulttuuriministeriöön. Puolessa Suomen kunnista päivähoito 
on jo siirretty sivistys-/ opetustoimen toiminnaksi. Näin on tehty suurista 
kaupungeista mm. Espoossa ja Vantaalla. Helsingin nykyinen malli 
poikkeaa siis sekä yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä että 
pääkaupunkiseudun muiden suurten kuntien malleista. Kuten 
selvityksessä on todettu, suomenkielisen päivähoidon siirto 
opetusviraston toiminnaksi on myös johdonmukainen jatko 
ruotsinkielisen päivähoidon vuoden 2011 alusta tapahtuneelle siirrolle.

Päivähoitopalvelujen sijoittaminen samaan virastoon 
perusopetuspalvelujen kanssa mahdollistaa oppimispolun jatkuvuuden 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Pääosa perusopetuslain 
säätelemästä esiopetuksesta on Helsingissä sosiaaliviraston 
päivähoidon vastuualueen järjestämää.  Esiopetus osana 
opetusviraston järjestämää päivähoitoa mahdollistaa lapsen 
kokonaisen päivän toteutumisen. Ohjausjärjestelmien 
yhdenmukaistaminen parantaa esi- ja perusopetuksen kasvatuksellista 
ja opetuksellista jatkuvuutta.
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Tällä hetkellä lasten iltapäivätoiminta ja -hoito ovat osittain 
sosiaaliviraston (päivähoidon vastuualueen) ja osittain opetusviraston 
vastuulla. Sosiaalivirasto vastaa leikkipuistotoiminnasta ja 
kehitysvammaisten lasten iltapäivähoidosta ja opetusvirasto 
perusopetuslain mukaisesta iltapäivätoiminnasta. Lasten 
iltapäivähoidon ja -toiminnan järjestäminen voidaan suunnitella 
kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin, kun kaikki toiminta on yhden 
viraston vastuulla. Tämä mahdollistaa myös esimerkiksi 
koulunkäyntiavustajien kesäajan töiden nykyistä 
tarkoituksenmukaisemman järjestämisen. 

Henkilöstöä pystytään käyttämään yleisestikin tehokkaammin ja 
tarkoituksenmukaisemmin, kun päiväkotien ja koulujen 
henkilöstösuunnittelu yhdistetään. Synergiaetuja syntyy myös 
henkilöstön rekrytoinnissa ja täydennyskoulutuksessa. Päivähoitoala 
kiinnostaa nuoria. Ammatillisessa peruskoulutuksessa päiväkoteja 
voidaan hyödyntää nykyistä joustavammin opiskelijoiden 
työssäoppimispaikkoina. Päiväkodit voivat toimia työpaikkana nuorille 
oppisopimusopiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen kautta voidaan 
helpommin rekrytoida päiväkoteihin uutta henkilökuntaa. 

Ruotsinkielisen päivähoidon siirtoa opetusviraston toiminnaksi 
perusteltiin mm. tilankäytön ja tukipalveluiden koordinoinnin ja 
yhteensovittamisen tehostumisella. Samat perustelut pätevät 
suomenkieliseen päivähoitoon. Tilojen käyttö tehostuu, kun 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lasten iltapäivätoiminnan 
tilankäyttöä suunnitellaan kokonaisuutena.  Myös tukipalvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen tehostuu, kun esimerkiksi siivous- ja 
ruokahuoltopalveluja pystytään kilpailuttamaan suurempina 
kokonaisuuksina.

Osana opetusvirastoa päivähoidossa voidaan hyödyntää 
perusopetuksen toimivia yhteistyörakenteita sivistystoimen sisällä 
kulttuuri-, liikunta- ja kirjastotoimen kanssa.

Päivähoito osana opetusvirastoa on terveysvaikutuksiltaan perusteltu 
vaihtoehto. Päivähoito ja perusopetus ovat keskeisiä palveluita 
varhaisessa puuttumisessa ja ehkäisevässä lastensuojelutyössä. 
Palveluiden sijoittaminen samaan virastoon mahdollistaa 
oppilashuollon ja varhaisen tuen systemaattisen suunnittelun 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Näin pystytään tukemaan 
lapsia ja perheitä nykyistä paremmin ja vaikuttavammin. 
Ennaltaehkäisevien ja varhaisten toimenpiteiden tehostuminen tuottaa 
pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. 

Edellä esitetyillä perusteilla opetuslautakunta katsoo, että 
suomenkielinen päivähoito tulee siirtää ruotsinkielisen päivähoidon 
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tapaan opetusviraston toiminnaksi. Opetuslautakunta katsoo, että 
vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut ruotsinkielinen päivähoito- ja 
koulutuslinja opetusvirastossa tulee säilyttää nykymuodossaan 
riippumatta siitä, mihin suomenkielisen päivähoidon hallinto siirtyy.

Opetuslautakunta toteaa, että koko suomenkielisen päivähoidon 
hallinnon siirtäminen opetustoimeen edellyttäisi opetusviraston 
perusteellista uudelleenorganisointia.

Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että päätös päivähoidon 
hallinnollisesta asemasta tulee tehdä vielä vuoden 2011 aikana, mikäli 
tavoitteena on toiminnan siirtäminen joko omaksi virastokseen tai 
osaksi opetusvirastoa vuonna 2013.

Käsittely

20.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Jäsen Virkkunen teki seuraavan vastaehdotuksen: 

Esitän, että esittelijän tekstistä poistetaan kappaleet 10 ("Henkilöstöä 
pystytään käyttämään…") ja 11 ("Ruotsinkielisen päivähoidon 
siirtoa…").

Esitän, että kappaleen 13 ensimmäinen lause ("Päivähoito osana 
opetusvirastoa…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Päivähoito 
osana opetustointa voi olla terveysvaikutuksiltaan perusteltu 
vaihtoehto."

Esitän myös, että kappaleen 13  kaksi viimeistä lausetta ("Näin 
pystytään tukemaan..." sekä "Ennaltaehkäisevien ja...") poistetaan, ja 
että jäljelle jääneen kappaleen 13 jälkeen lisätään seuraavat kappaleet:

"Päivähoito tulee kuitenkin nähdä varhaiskasvatustyön lisäksi myös 
pienten lasten hoivana ja perheiden tukemisena  paitsi tavallisessa 
arjessa, myös vaikeammissa elämäntilanteissa. Lapsiperheiden 
varhainen tuki ja yhteistyö mm. lastensuojelun ja neuvolan kanssa ei 
saa vaikeutua päivähoidon hallinnollisen siirron seurauksena. 

Opetuslautakunta korostaa sitä, että kaikissa mahdollisen siirron 
vaiheissa tärkeimpänä näkökulmana tulee jatkossa pitää siirron 
vaikutuksia päivähoidon arkeen sekä mielekkään lasten hoiva- ja 
kasvatustyön edellytyksiin.

Hallinnollisella siirrolla voidaan tehostaa tukipalveluiden järjestämistä ja 
tuottamista, kun esim. siivous- ja ruokahuoltopalveluja pystytään 
kilpailuttamaan suurempina kokonaisuuksina. Tilojen osalta 
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opetuslautakunta katsoo, ettei siirrolla ole merkittävää vaikutusta 
tilankäytön tehostumiseen, koska päivähoito tarvitsee joka tapauksessa 
asianmukaiset ja riittävät tilat riippumatta siitä, minkä viraston 
alaisuudessa se toimii."

Kannattaja jäsen Gorschkow-Salonranta 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen 
vastaehdotuksen äänin 8 (Aaltio, Björnberg-Enckell, Kouvo, Kokko, 
Nordman, Rydman, Suhonen, Pakarinen))  – 3 (Abib, Gorschkow-
Salonranta, Virkkunen). 

Jäsen Virkkunen teki seuraavan vastaehdotuksen: 

Esitän, että kappaleen 14 ensimmäinen lause ("Edellä esitetyillä 
perusteilla…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Edellä esitetty huomioiden opetuslautakunta katsoo, että 
suomenkielinen päivähoito voidaan siirtää opetustoimen alaisuuteen."

Kannattaja jäsen Gorschkow-Salonranta

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen 
vastaehdotuksen äänin 9 (Aaltio, Abib, Björnberg-Enckell, Kouvo, 
Kokko, Nordman, Rydman, Suhonen, Pakarinen)  – 2 (Gorschkow-
Salonranta, Virkkunen). 

Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen:

Ehdotan seuraavien lauseiden poistoa:

"Ratkaisusta riippumatta suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon 
hallintomallin tulee olla sama. Näin ollen muissa selvityksessä 
esitetyissä vaihtoehdoissa tulee arvioida myös ruotsinkielisen 
päivähoidon organisatorinen asema."

ja niiden korvaamista seuraavalla lauseella:

"Opetuslautakunta katsoo, että vuoden 2011 alussa toimintansa 
aloittanut ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja opetusvirastossa 
tulee säilyttää nykymuodossaan riippumatta siitä, mihin suomenkielisen 
päivähoidon hallinto siirtyy."

Kannattajat jäsenet Virkkunen ja Gorschkow-Salonranta 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6 (Björnberg-Enckell, Gorschkow-
Salonranta, Kouvo, Nordman, Virkkunen, Pakarinen)  – 4 (Aaltio, Abib, 
Kokko, Rydman). Tyhjää äänesti jäsen Suhonen.
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Jäsen Nordman teki seuraavan vastaehdotuksen: Ehdotan seuraavan 
kappaleen lisäämistä lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi:

Opetuslautakunta toteaa, että koko suomenkielisen päivähoidon 
hallinnon siirtäminen opetustoimeen edellyttäisi opetusviraston 
perusteellista uudelleenorganisointia.

Kannattaja puheenjohtaja Pakarinen 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Nordmanin vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 11(Aaltio, Abib, Björnberg-Enckell, 
Gorschkow-Salonranta, Kouvo, Kokko, Nordman, Rydman, Suhonen, 
Virkkunen, Pakarinen) - 0.

Esittelijä
vs. opetustoimen johtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 203
Inrättande av ett barnomsorgsväsen

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
räknat från 1.1.2013

1 inrätta en barnomsorgsnämnd och ett barnomsorgsverk som lyder 
under nämnden och godkänna instruktion för barnomsorgsväsendet

Instruktion för Helsingfors stads barnomsorgsväsen

1 § Verksamhetsområde

Helsingfors stads barnomsorgsnämnd ansvarar tillsammans med 
barnomsorgsverket, som lyder under nämnden, för den finska 
barndagvården och delvis för den finska förskoleundervisningen och 
morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med 
de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen. 

2 § Nämnden

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna ska vara från den finska språkgruppen.

3 § Föredragning

Ärendena vid nämndens sammanträden föredras av verkschefen, 
frånsett de fall då han har ålagt någon tjänsteinnehavare som är 
underställd honom att föredra ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden.

4 § Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1. att övervaka att verket arbetar inom ramen för den fastställda 
budgeten och i enlighet med de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen godkända målen

2. att godkänna mål för verket och följa utfallet

3. att besluta om priser och avgifter, om klientavgifter i enlighet med 
anvisningar som stadsstyrelsen vid behov utfärdar separat och 
om hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka 
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en tjänsteinnehavare kan göra detta

4. att fastställa grunder för avgifter som ska tas ut inom den svenska 
barndagvården, vilken hör till utbildningsväsendets 
verksamhetsområde

5. att besluta om fördelning av understödsanslag som står till 
nämndens disposition och övervaka användningen av 
understöden och att godkänna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

6. att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

7. att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen godkänna planer 
och ritningar för andra projekt än lokalprojekt och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

8. att besluta om upphandlingar, med undantag för aktier, och att 
fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

9. att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om uthyrning och 
annan upplåtelse av markområden, lokaler och anordningar för 
längst fem år åt gången, eller tills vidare om hyresförhållandet 
enligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning, och 
att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

10. att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om förhyrning 
av lokaler och att godkänna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

11. att besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets besittning till 
verkligt värde och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

12. att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om 
överlåtelse av lös egendom i verkets besittning utan vederlag 
eller under det verkliga värdet
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13. att bevilja skadestånd i ärenden rörande verket då staden är 
ersättningsskyldig eller skadestånd anses skäligt och att 
fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

14. att helt eller delvis befria en anställd vid verket som vållat skada i 
tjänsten eller arbetet från skyldigheten att betala ersättning, 
såvida inte skadan har vållats avsiktligt eller genom grov 
oaktsamhet, och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

15. att bevilja befrielse från avgifter och ersättningar som ska betalas till 
verket och från andra fordringar som verket har och att 
godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

16. att tillsätta en tillfällig sektion med uppgift att bereda ett bestämt 
ärende om ärendets natur särskilt kräver detta, varvid det som 
är föreskrivet om nämnden gäller för sektionen i tillämpliga delar 

17. att besluta om antalet vårdplatser och om öppettider för 
verksamhetsenheterna och att fastställa grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

18. att besluta om ett kommuntillägg till stadens stöd för privat vård och 
stöd för hemvård i fråga om den finska och den svenska 
dagvården

19. att förelägga stadsstyrelsen ett förslag till läroplan för 
förskoleundervisning ordnad av staden

20. att fastställa barnomsorgsplaner och att godkänna grunder enligt 
vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

21. att besluta när arbetet inom förskoleundervisningen ska inledas och 
när lov ska infalla

22. att besluta om principer för elevantagning och delvis om grunder för 
antagning och placering i fråga om morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever och att godkänna 
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grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

23. att besluta om verksamhetsställen i fråga om 
förskoleundervisningen och delvis i fråga om morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta 

24. att besluta om stöd för resor i fråga om förskoleundervisningen och 
att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta.

Nämnden har dessutom till uppgift att besluta om fall då den som 
saken gäller krävt att ett beslut om barndagvård eller morgon- och 
eftermiddagsverksamhet för skolelever som fattats av en 
tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ.

5 § Organisation

Beslut om indelning av verket i enheter på byrånivå fattas av nämnden.

Chef för verket är barnomsorgsdirektören.

6 § Ledarskap

Verkschefen leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

7 § Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift

1. att godkänna verksamhetsstadgor 

2. att överföra en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller 
befattning från en byrå till en annan, efter att ha hört cheferna i 
fråga, den anställde själv och, på begäran av denne, 
förtroendemannen

3. att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal som gäller 
personalen, med beaktande av det som är föreskrivet i 
instruktionen för stadsstyrelsen

4. att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och understöd och 
därmed jämförliga förmåner som hänför sig till verkets 
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verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska 
unionen, och att föra stadens talan i fråga om detta.

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

8 § Förhinder 

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en byråchef 
förordnad av nämnden.

9 § Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är, utöver det som särskilt är 
föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet av administration 
och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som 
verkställer valet, med beaktande av det som särskilt är föreskrivet.

10 § Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett
utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han 
förordnat.

11 § Överföring av beslutanderätten i ärenden som gäller individuell barndagvård och delvis i 
förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Beslut om att ordna och ge barndagvård och ta ut avgifter för tjänster 
fattas, om inte ärendet ska avgöras av nämnden, av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, i enlighet med de 
grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

Beslut om att ordna och meddela förskoleundervisning och om att 
ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och inta till 
verksamheten fattas, om inte ärendet ska avgöras av nämnden, av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, i enlighet med de 
grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

12 § Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

Framställningar och utlåtanden från nämnden och verket till sådana
som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då
detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk
betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.
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Verkschefen eller den tjänsteinnehavare som han förordnat har rätt att 
föra stadens och nämndens talan i domstolar och hos 
förvaltningsmyndigheter i ärenden som gäller verkställande av 
individuell finsk barndagvård, delvis i ärenden som gäller verkställande 
av individuell förskoleundervisning och morgon- och 
eftermiddagsverksamhet för skolelever och delvis i ärenden som gäller 
privata socialtjänster.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att de åtgärder som krävs för att 
instruktionen ska kunna verkställas får vidtas innan instruktionen träder 
i kraft 1.1.2013.

2 överföra uppgifterna och de ca 5 500 anställda inom socialverkets 
ansvarsområde barndagvård till barnomsorgsverket  

3 inrätta en tjänst som barnomsorgsdirektör vid barnomsorgsverket. 
Totallönen baserar sig på Hay-systemet för verkschefslöner och 
uppgår till 8 000 euro i månaden.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av inrättandet av ett 
barnomsorgsverk och godkännandet av en instruktion för verket 
att det i lekparkerna också i fortsättningen ordnas öppen 
verksamhet både för familjer med barn i lekåldern och för barn i 
skolåldern om möjligt i den nuvarande utsträckningen och även 
under skolelevernas lov. (Julia Virkkunen)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av inrättandet av ett 
barnomsorgsverk och godkännandet av en instruktion för verket 
att möjligheterna utreds att stärka samarbetet mellan lekparker 
och organisationer. (Julia Virkkunen)

3. Stadsfullmäktige förutsätter att när barnomsorgen får sitt eget verk 
och sin egen budget, försöker den påverka i syfte att det i alla 
stadsdelar ska finnas tillräckligt med barndagvårdsplatser. (Sirpa 
Asko-Seljavaara)

Behandling

Efter att ordföranden förklarat diskussionen avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att följande fem hemställningsklämmar 
hade föreslagits under diskussionen:

Julia Virkkunen: 1 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
inrättandet av ett barnomsorgsverk och godkännandet av en instruktion 
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för verket att det i lekparkerna också i fortsättningen ordnas öppen 
verksamhet både för familjer med barn i lekåldern och för barn i 
skolåldern om möjligt i den nuvarande utsträckningen och även under 
skolelevernas lov. 

Understödd av: Kati Peltola

Julia Virkkunen: 2 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
inrättandet av ett barnomsorgsverk och godkännandet av en instruktion 
för verket att möjligheterna utreds att stärka samarbetet mellan 
lekparker och organisationer.

Understödd av: Kati Peltola

Sirpa Asko-Seljavaara: Stadsfullmäktige förutsätter att när 
barnomsorgen får sitt eget verk och sin egen budget, försöker den 
påverka i syfte att det i alla stadsdelar ska finnas tillräckligt med 
barndagvårdsplatser.

Understödd av: Sirkku Ingervo

Kati Peltola: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av 
förvaltnings- och stödtjänsterna inom barnomsorgen ställs som mål att 
vård- och fostringspersonalen ska kunna koncentrera sig på arbetet 
med barnen och på samarbetet med föräldrarna.

Understödd av: Sirkku Ingervo

Kati Peltola: 2 Stadsfullmäktige förutsätter att verksamhetsställena för 
dagvården och för annan närservice inom barnomsorgen planeras 
enligt lokala behov och att barnfamiljerna och de anställda i de olika 
områdena har möjlighet att förhandla om alternativa sätt att ändra 
servicen i området.

Understödd av: Sirkku Ingervo

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp 
till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande första 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Julia 
Virkkunens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.
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17 omröstningen

JA-förslag: 1 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
inrättandet av ett barnomsorgsverk och godkännandet av en instruktion 
för verket att det i lekparkerna också i fortsättningen ordnas öppen 
verksamhet både för familjer med barn i lekåldern och för barn i 
skolåldern om möjligt i den nuvarande utsträckningen och även under 
skolelevernas lov. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, 
Reiska Laine, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Sole Molander, Outi Ojala, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas Rantanen, Laura 
Rissanen, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, 
Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Blanka: 31
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Arja 
Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli 
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta 
Snäll, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, 
Olli Valtonen

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki, 
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

18 omröstningen

JA-förslag: 2 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
inrättandet av ett barnomsorgsverk och godkännandet av en instruktion 
för verket att möjligheterna utreds att stärka samarbetet mellan 
lekparker och organisationer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 45
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, 
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Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka 
Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Laura 
Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Reiska 
Laine, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, 
Outi Ojala, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Tuomas 
Rantanen, Pekka Saarnio, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Kaarin 
Taipale, Tarja Tenkula, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, 
Julia Virkkunen, Markku Vuorinen

Blanka: 29
Maija Anttila, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, 
Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Olli Valtonen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Johanna Sydänmaa, Heta Välimäki, 
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

19 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att när barnomsorgen får sitt 
eget verk och sin egen budget, försöker den påverka i syfte att det i alla 
stadsdelar ska finnas tillräckligt med barndagvårdsplatser.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, 
Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Sole Molander, Seija Muurinen, 
Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Olli Sademies, Lea 
Saukkonen, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Tarja Tenkula, Astrid Thors, 
Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Julia 
Virkkunen, Markku Vuorinen
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Blanka: 18
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jukka Järvinen, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Lasse 
Männistö, Kati Peltola, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Kaarin 
Taipale, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Pekka Saarnio, Johanna Sydänmaa, 
Heta Välimäki, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

20 omröstningen

JA-förslag: 1 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av 
förvaltnings- och stödtjänsterna inom barnomsorgen ställs som mål att 
vård- och fostringspersonalen ska kunna koncentrera sig på arbetet 
med barnen och på samarbetet med föräldrarna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Lilli Autti, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere 
Lahti, Reiska Laine, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Outi Ojala, Kati Peltola, 
Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Riitta Skoglund, Kaarin Taipale, Tarja 
Tenkula, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, 
Markku Vuorinen

Blanka: 42
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria 
Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Heikki 
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-
aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Sole Molander, 
Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Olli 
Sademies, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Astrid Thors, 
Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Minerva Krohn, 
Jouko Malinen, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Johanna Sydänmaa, 
Heta Välimäki, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren
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Stadsfullmäktiges ordförande Minerva Krohn meddelade att hennes 
avsikt hade varit att rösta ja.

21 omröstningen

JA-förslag: 2 Stadsfullmäktige förutsätter att verksamhetsställena för 
dagvården och för annan närservice inom barnomsorgen planeras 
enligt lokala behov och att barnfamiljerna och de anställda i de olika 
områdena har möjlighet att förhandla om alternativa sätt att ändra 
servicen i området.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 26
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Gunvor Brettschneider, Yrjö 
Hakanen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska 
Laine, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Sole Molander, Outi Ojala, Terhi 
Peltokorpi, Kati Peltola, Pekka Saarnio, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, 
Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Blanka: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Kimmo Helistö, 
Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki 
Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli 
Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija 
Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Olli Sademies, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, 
Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-
Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Markku 
Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Jouko Malinen, 
Elina Moisio, Osku Pajamäki, Lea Saukkonen, Johanna Sydänmaa, 
Heta Välimäki, Jan Vapaavuori, Thomas Wallgren

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor
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1 Organisaatiomalli
2 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännöksi
3 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännön perusteluiksi
4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Kaupunginvaltuuston päätös 30.11.2011
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Ohjausryhmä 4.1.2012
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012
9 Äänestyslistat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar räknat från 1.1.2013

1 inrätta en barnomsorgsnämnd och ett barnomsorgsverk som lyder 
under nämnden och godkänna instruktion för barnomsorgsväsendet

Instruktion för Helsingfors stads barnomsorgsväsen

1 § Verksamhetsområde

Helsingfors stads barnomsorgsnämnd ansvarar tillsammans med 
barnomsorgsverket, som lyder under nämnden, för den finska 
barndagvården och delvis för den finska förskoleundervisningen och 
morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med 
de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen. 

2 § Nämnden

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna ska vara från den finska språkgruppen.

3 § Föredragning

Ärendena vid nämndens sammanträden föredras av verkschefen, 
frånsett de fall då han har ålagt någon tjänsteinnehavare som är 
underställd honom att föredra ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden.

4 § Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1. att övervaka att verket arbetar inom ramen för den fastställda 
budgeten och i enlighet med de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen godkända målen

2. att godkänna mål för verket och följa utfallet
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3. att besluta om priser och avgifter, om klientavgifter i enlighet med 
anvisningar som stadsstyrelsen vid behov utfärdar separat och 
om hyror och ersättningar och att godkänna grunder enligt vilka 
en tjänsteinnehavare kan göra detta

4. att fastställa grunder för avgifter som ska tas ut inom den svenska 
barndagvården, vilken hör till utbildningsväsendets 
verksamhetsområde

5. att besluta om fördelning av understödsanslag som står till 
nämndens disposition och övervaka användningen av 
understöden och att godkänna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

6. att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

7. att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen godkänna planer 
och ritningar för andra projekt än lokalprojekt och att fastställa 
gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

8. att besluta om upphandlingar, med undantag för aktier, och att 
fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

9. att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om uthyrning och 
annan upplåtelse av markområden, lokaler och anordningar för 
längst fem år åt gången, eller tills vidare om hyresförhållandet 
enligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning, och 
att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

10. att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om förhyrning 
av lokaler och att godkänna grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

11. att besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets besittning till 
verkligt värde och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta
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12. att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om 
överlåtelse av lös egendom i verkets besittning utan vederlag 
eller under det verkliga värdet

13. att bevilja skadestånd i ärenden rörande verket då staden är 
ersättningsskyldig eller skadestånd anses skäligt och att 
fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

14. att helt eller delvis befria en anställd vid verket som vållat skada i 
tjänsten eller arbetet från skyldigheten att betala ersättning, 
såvida inte skadan har vållats avsiktligt eller genom grov 
oaktsamhet, och att fastställa gränser inom vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

15. att bevilja befrielse från avgifter och ersättningar som ska betalas till 
verket och från andra fordringar som verket har och att 
godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta

16. att tillsätta en tillfällig sektion med uppgift att bereda ett bestämt 
ärende om ärendets natur särskilt kräver detta, varvid det som 
är föreskrivet om nämnden gäller för sektionen i tillämpliga delar 

17. att besluta om antalet vårdplatser och om öppettider för 
verksamhetsenheterna och att fastställa grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta

18. att besluta om ett kommuntillägg till stadens stöd för privat vård och 
stöd för hemvård i fråga om den finska och den svenska 
dagvården

19. att förelägga stadsstyrelsen ett förslag till läroplan för 
förskoleundervisning ordnad av staden

20. att fastställa barnomsorgsplaner och att godkänna grunder enligt 
vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

21. att besluta när arbetet inom förskoleundervisningen ska inledas och 
när lov ska infalla
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22. att besluta om principer för elevantagning och delvis om grunder för 
antagning och placering i fråga om morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

23. att besluta om verksamhetsställen i fråga om 
förskoleundervisningen och delvis i fråga om morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever och att godkänna 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta 

24. att besluta om stöd för resor i fråga om förskoleundervisningen och 
att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra 
detta.

Nämnden har dessutom till uppgift att besluta om fall då den som 
saken gäller krävt att ett beslut om barndagvård eller morgon- och 
eftermiddagsverksamhet för skolelever som fattats av en 
tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ.

5 § Organisation

Beslut om indelning av verket i enheter på byrånivå fattas av nämnden.

Chef för verket är barnomsorgsdirektören.

6 § Ledarskap

Verkschefen leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

7 § Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare 
detta, till uppgift

1. att godkänna verksamhetsstadgor 

2. att överföra en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller 
befattning från en byrå till en annan, efter att ha hört cheferna i 
fråga, den anställde själv och, på begäran av denne, 
förtroendemannen

3. att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal som gäller 
personalen, med beaktande av det som är föreskrivet i 
instruktionen för stadsstyrelsen
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4. att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och understöd och 
därmed jämförliga förmåner som hänför sig till verkets 
verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska 
unionen, och att föra stadens talan i fråga om detta.

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av
stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

8 § Förhinder 

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en byråchef 
förordnad av nämnden.

9 § Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är, utöver det som särskilt är 
föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet av administration 
och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som 
verkställer valet, med beaktande av det som särskilt är föreskrivet.

10 § Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett
utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han 
förordnat.

11 § Överföring av beslutanderätten i ärenden som gäller individuell barndagvård och delvis i 
förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

Beslut om att ordna och ge barndagvård och ta ut avgifter för tjänster 
fattas, om inte ärendet ska avgöras av nämnden, av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, i enlighet med de 
grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

Beslut om att ordna och meddela förskoleundervisning och om att 
ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever och inta till 
verksamheten fattas, om inte ärendet ska avgöras av nämnden, av en 
tjänsteinnehavare som verkschefen förordnat, i enlighet med de 
grunder och allmänna anvisningar som fastställts av nämnden.

12 § Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

Framställningar och utlåtanden från nämnden och verket till sådana
som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då
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detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk
betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Verkschefen eller den tjänsteinnehavare som han förordnat har rätt att 
föra stadens och nämndens talan i domstolar och hos 
förvaltningsmyndigheter i ärenden som gäller verkställande av 
individuell finsk barndagvård, delvis i ärenden som gäller verkställande 
av individuell förskoleundervisning och morgon- och 
eftermiddagsverksamhet för skolelever och delvis i ärenden som gäller 
privata socialtjänster.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att de åtgärder som krävs för att 
instruktionen ska kunna verkställas får vidtas innan instruktionen träder 
i kraft 1.1.2013.

2 överföra uppgifterna och de ca 5 500 anställda inom socialverkets 
ansvarsområde barndagvård till barnomsorgsverket  

3 inrätta en tjänst som barnomsorgsdirektör vid barnomsorgsverket. 
Totallönen baserar sig på Hay-systemet för verkschefslöner och 
uppgår till 8 000 euro i månaden.

Sammandrag

Stadsfullmäktige beslutade 30.11.2011 (245 §) att socialnämnden och 
hälsovårdsnämnden skulle slås samman till en social- och 
hälsovårdsnämnd, att socialverket, med undantag av den finska 
barndagvården, och hälsovårdscentralen skulle slås samman till en 
enda förvaltning och att en separat nämnd och en separat förvaltning 
skulle inrättas för den finska barndagvården, räknat från 1.1.2013.

Omorganiseringen i fråga om barnomsorgsväsendet har beretts i 
stadens egen regi. Instruktionen för barnomsorgsväsendet ingår i 
beslutsförslaget. Organisationsmodellen utgör bilaga till detta ärende 
på föredragningslistan.

Föredraganden

Bakgrund till och mål för omorganiseringen 

Deloitte Oy fick sitt konsultarbete färdigt 29.4.2011. Arbetet omfattar en 
utredning om utgångspunkterna för omorganiseringen av 
socialväsendet och hälsovårdsväsendet. I slutrapporten presenteras 
sex alternativa organisationsmodeller. I tre alternativ utgör socialverket 
och hälsovårdscentralen separata förvaltningar, och i tre alternativ 
föreslås det att förvaltningarna ska slås samman. I alternativen föreslås 
det dessutom att barndagvården ska skiljas åt från den sammanslagna 
förvaltningen och att stödtjänsterna ska omorganiseras.
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Stadsstyrelsen antecknade helhetsutredningen 20.6.2011 och 
uppmanade samtidigt utbildningsnämnden, socialnämnden, 
hälsovårdsnämnden, personalcentralen och ekonomi- och 
planeringscentralen att ge utlåtande om slutrapporten före 30.9.2011. 
Stadsfullmäktige beslutade efter remissrundan, 30.11.2011, att 
socialväsendet och hälsovårdsväsendet inom verksamhetsområdet för 
biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet skulle 
omorganiseras räknat från 1.1.2013 enligt följande principer:

Socialnämnden, med undantag av den finska barndagvården, och 
hälsovårdsnämnden slås samman till en enda social- och 
hälsovårdsnämnd, för vilken antalet ledamöter bestäms då 
instruktionen godkänns. Under social- och hälsovårdsnämnden bildas 
sektioner som behandlar bl.a. överklaganden. Vilka sektioner som ska 
bildas bestäms senare i instruktionen. För den finska barndagvården 
inrättas en separat nämnd med 9 ledamöter.

I fråga om förvaltningsorganisationen beslutade stadsfullmäktige att 
socialverket, med undantag av den finska barndagvården, och 
hälsovårdscentralen skulle slås samman till en enda förvaltning. Vid 
förvaltningen inrättas ansvarsområden på avdelningsnivå. 
Ansvarsområdena bestäms senare i instruktionen. För den finska 
barndagvården inrättas en separat förvaltning.

Stadsfullmäktiges riktlinjer för den fortsatta beredningen är att 
organisationen ska byggas upp utgående från klienternas och 
patienternas behov och med hörande av invånarna. Personalen ska ha 
en central roll i planeringen och genomförandet av 
organisationsreformen. I förändringsfasen ska det ges stöd till de 
anställda, och sammanjämkningen av de olika kulturerna vid 
förvaltningarna ska främjas. Speciellt avseende ska fästas vid att nya 
administrativa nivåer inte bildas i reformen.

Syften med organisationsreformen är att stärka de åtgärder som 
minskar hälsoskillnaderna och att allokera resurser för kundtjänsten. 
För barndagvården skapas det fungerande samarbetsstrukturer med 
utbildningsväsendet. Avgörandet av organisationsmodellen ska inte 
ändra det sätt på vilket stödtjänster ordnas i nuläget. De alternativa 
sätten att ordna tjänster ska granskas som en särskild fråga efter att de 
kommunala affärsverkens ställning har blivit avgjord.

Stadsfullmäktige godkände 30.11.2011 också följande 
hemställningskläm om barnomsorgsväsendet: Stadsfullmäktige 
förutsätter att samarbetet inom ansvarsområdet för barnfamiljer 
(socialhandledare på daghem, familjerådgivning, barnskydd), 
hälsovårdstjänsterna (rådgivningsbyrån, hälsokontroll, familjenätverk) 
och utbildningsväsendet (grundläggande utbildning, svensk dagvård) 
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fortsätter och att tjänsterna utvecklas i samråd med de anställda och 
föräldrarna.

Följande ingår i motiveringen till stadsfullmäktiges beslut: En egen 
förvaltning och nämnd framhäver betydelsen av barnomsorgstjänster i 
Helsingfors. De finska dagvårdstjänsterna i Helsingfors består av 
daghemsvård, familjedagvård, lekverksamhet i klubbar, öppen 
verksamhet i lekparker, stöd för hemvård och stöd för privat vård samt 
övervakning av den privata dagvården. Inom ansvarsområdet för den 
finska barndagvården ordnas i enlighet med lagen om grundläggande 
utbildning förskoleundervisning, eftermiddagsverksamhet för 
utvecklingsstörda skolelever och verksamhet för utvecklingsstörda barn 
som dagvård på sommaren.

Den tidiga barndomen är sin egen livsperiod i vilken det är viktigt att 
barnet får del av sådana funktionsformer som hör till barndomen, 
såsom omsorg, trygghet och lek. Barnet lever den unika 
barndomsperioden.

Starkt samarbete med familjer, rådgivningsbyrån, barnskyddet och 
skolan behövs inom barnomsorgstjänsterna. Inom dagvården i 
Helsingfors har det byggts upp fungerande samarbetsstrukturer mellan 
barnskyddet, rådgivningsbyrån och skolan. Alla dessa ska fortfarande 
utvecklas och stärkas. Det funktionella samarbetet på gränsytorna 
mellan de olika tjänsterna ska ökas. Den speciella utmaningen i 
Helsingfors är utslagning. Tjänsterna för barnfamiljer ska bilda sådana 
nätverk som förebygger utslagning så effektivt som möjligt.

Väsentligt i organiseringen av dagvårdstjänster är att det ska vara 
smidigt att använda tjänsterna ur familjernas och barnens perspektiv. 
En funktionell och ekonomisk lösning med tanke på barnomsorgen vid 
fusionen av social- och hälsovårdsväsendet är att organisera 
barnomsorgen som en separat helhet inom social- och 
hälsovårdsväsendet. Detta leder till lägst antal strukturella förändringar 
inom administrationen av barnomsorgen och modellen frigör resurser 
för utveckling av verksamheten. Socialverkets nuvarande 
ansvarsområde för dagvård är en låg organisation som kan fortsätta 
fungera som en låg organisation och som sin egen helhet. 

Stadsfullmäktige uppmanade 30.11.2011 biträdande stadsdirektören 
för social- och hälsovårdsväsendet att inleda den fortsatta beredningen 
av organisationsreformen utgående från att de nödvändiga 
instruktionsändringarna behandlas av stadsfullmäktige under 
vårperioden 2012.

Ett förslag till organisation och instruktion för social- och 
hälsovårdsväsendet utgör ett separat ärende på stadsfullmäktiges 
föredragningslista. Frågan om upphävande av den gällande 
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instruktionen för socialväsendet och den gällande instruktionen för 
hälsovårdsväsendet räknat från 1.1.2013 behandlas i samma 
sammanhang.

Hur organisationsreformen beretts och styrs

Organisationsreformen har beretts i stadens egen regi. Det har för 
planering och beredning av dagvården år 2012 funnits en 
beredningsgrupp med dagvårdsdirektören som ordförande och följande 
som medlemmar: förvaltningschefen, chefen för småbarnsfostran, 
redovisningsexperten, en dagvårdsområdeschef och som särskild 
resurs en projektarbetare.

Förändringsorganisationen omfattar en uppföljningsgrupp, en 
styrgrupp, en kärngrupp, ett förändringsteam med uppgift att bereda en 
omorganisering av socialväsendet och hälsovårdsväsendet och en 
grupp med uppgift att bereda dagvården. Uppföljningsgruppen består 
av företrädare för alla de politiska grupperna i stadsstyrelsen och av 
ordförandena och vice ordförandena i socialnämnden och 
hälsovårdsnämnden. Stadsstyrelsens ordförande är ordförande i 
uppföljningsgruppen. Biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet är ordförande i styrgruppen och följande är 
medlemmar: socialverkets och hälsovårdscentralens verkschefer och 
avdelningschefer, ekonomi- och planeringscentralens och 
personalcentralens chefer, stadssekreterarna inom socialväsendet och 
hälsovårdsväsendet och företrädare för personalorganisationerna. I 
kärngruppen ingår utöver biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet bl.a. socialverkets och hälsovårdscentralens 
verkschefer och företrädare för centralförvaltningen. 
Dagvårdsdirektören har vad beredningen beträffar varit med också i 
uppföljningsgruppen och kärngruppen.

Uppföljningsgruppen har till uppgift att följa organisationsreformen, föra 
remissdebatter och hålla kontakt med de politiska grupperna. 
Styrgruppen har till uppgift att styra organisationsreformen framåt. 
Kärngruppen har som mål att ge förändringsteamet och gruppen med 
uppgift att bereda dagvården stöd när det gäller operativt ledarskap vid 
planeringen och genomförandet av organisationsreformen. 
Beredningsgruppen har till uppgift att planera reformen, samordna 
arbetet och se till att projektet framskrider enligt tidsplanen.

En översikt över läget i organisationsreformen har alltid behandlats 
innan ledningsgruppen inom dagvården sammanträtt och i både 
personalkommittén och arbetarskyddsgruppen. Hur beredningen av 
reformen framskridit har varje vecka behandlats också av ledningens 
och verksamhetens stödenhet. 
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Information om beredningen av organisationsreformen har getts både 
på stadens intranät och på internet och dessutom i 
dagvårdsdirektörens blogg på intranätet. Bloggen har hela tiden kunnat 
kommenteras.

Analys över nuläget

Beredningen började med att nuläget inom dagvården kartlades, vilket 
skedde med hjälp av en analys över svagheter och styrkor i januari 
2012. Styrkorna visade sig vara ett fungerande strategiarbete, en 
fungerande process kring en barnomsorgsplan, en låg organisation och 
en fungerande samarbetsstruktur. Svagheterna visade sig vara 
problem med att rekrytera kompetent personal och med planeringen 
rörande nätet av tjänster. Som möjligheter betraktades att innehållet 
och processerna i barnomsorgen kan vidareutvecklas, att boendeforum 
kan bildas, att nätet av tjänster kan utvecklas på lång sikt, att 
samarbetet med privata tjänsteproducenter kan utvecklas och att rätt 
inriktade stöd- och förvaltningstjänster som tryggar verksamheten och 
ledarskapet kan byggas upp. Som hot betraktades att utmaningarna i 
klientsituationer har ökat, att lokalprocesserna är oklara och att 
organisationen är låg för att vara ett verk.   

En beskrivning över nuläget i fråga om behövliga stöd- och 
förvaltningstjänster inom dagvården låg färdig i mars 2012. Omfattande 
intervjuer gjordes med chefer vid förvaltnings- och 
utvecklingscentralen, andra anställda, dagvårdsledningen, 
huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige för att nuläget i 
administrationen skulle kunna beskrivas. Antalet intervjuer var 27 och 
antalet intervjuade 65. Huvudprocesserna och årsverkena för dessa 
beskrivs utifrån intervjuerna.

Ny organisationsstruktur

Enligt stadsfullmäktiges beslut 30.11.2011 är målen för 
organisationsreformen vad dagvården beträffar att klienterna ska vara i 
fokus, att innehållet och strategiarbetet i barnomsorgen ska 
vidareutvecklas, att personalen ska involveras, att organisationen ska 
vara låg, att fungerande samarbetsstrukturer ska skapas och att 
verksamhetshelheten ska vara smidig och ekonomisk.   

I februari–mars 2012 kartlades kritiska framgångsfaktorer när det gäller 
att bygga upp samarbete mellan administrationen och verksamheten. 
Enligt ledningsgruppen inom dagvården är de kritiska 
framgångsfaktorerna att organisationen är låg, att förfaringssätten är 
smidiga, att stödtjänsterna inom administrationen är tillräckliga, att 
resurserna för att leda verket är tillräckliga och att de olika 
funktionernas egenart beaktas. Enhetschefer anser i sina svar att de 
kritiska framgångsfaktorerna är att likställdhet och homogenitet 
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tillämpas, att stödtjänster kanaliseras till alla ledarskapsnivåer, att 
uppgiftsbeskrivningarna är klara i fråga om förhållandet mellan 
ledarskap och stödtjänster, att en tillräcklig dialog mellan de olika 
nivåerna säkras, att processerna är klara och att samarbetet med bl.a. 
rådgivningsbyrån och utbildningsväsendet tryggas.

Barnomsorgsverket föreslås få tre ledarskapsnivåer: en verksnivå, en 
byrånivå och en enhetsnivå.

Den föreslagna organisationsmodellen liknar den som tillämpas i 
Vanda och Esbo. Helsingfors samarbetar med Vanda och Esbo i fråga 
om dagvården.

Nät av och strategi för dagvårdstjänster

Egen tjänsteproduktion är det huvudsakliga sättet att ordna dagvård 
(beslut av socialnämnden 13.1.2009 och 17.1.2012). Dagvårdsbehovet 
granskas utifrån nätet av tjänster månatligen och som en del av 
stadens projektplanering i stort. Staden främjar en strategisk 
förskjutning genom att hålla kvar och utveckla kommuntilläggen till 
stödet för privat vård och utveckla det inkomstgrundade vårdtillägget 
för familjer. Upphandling kan vid behov förekomma i speciella 
situationer nämnda i servicestrategin.  

En strategisk klassificering har gjorts och värdenätstänkande tillämpats 
som en del av socialverkets strategi och styrning av tjänster. Det är 
meningen att detta arbete ska fortsätta vid det nya barnomsorgsverket.

Samarbetsstrukturer

Arbetet med att bereda omorganiseringen koncentreras hösten 2012 
på att skapa strukturer för samarbete med olika intressentgrupper 
(utbildningsväsendet, barnskyddet, det tidiga stödet och 
rådgivningsbyrån) och på att bereda boendeforum.

Övergången från förskola till skola bör tryggas som praktisk 
verksamhet från barnets och familjens perspektiv. Processen och 
samarbetsstrukturen bör främja tidigt stöd och göra att barnet växer 
och utvecklas som det ska. Läroplanen för förskoleundervisningen 
främjar likställdhet i hela Helsingfors, och planen för barnets lärande 
stöder barnets egen läroväg. Elevvårdsarbetet ger både i fråga om en 
enskild elev och på områdesnivå en möjlighet att gå igenom dels 
områdes- och tidsmässiga fenomen, dels behov av stöd hos enskilda 
barn och familjer.

En beskrivning över strukturerna för samarbete mellan barnskyddet, 
det tidiga stödet och dagvården förtydligar aktörernas roller och gör att 
barnet får tidigt stöd tillräckligt tidigt. 
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Att fyraårskontrollen på rådgivningsbyrån kopplas ihop med 
barnomsorgsplanen inom dagvården gör processerna klarare från både 
klientens och personalens synpunkt. Ett ingripande i sådant som kräver 
tidigt stöd är då möjligt medan saken ännu lätt kan påverkas.

En remissdebatt om boendeforum fördes i januari 2012. De boende vill 
nästan alltid ha dagvård i form av närservice, och målet är närhet till de 
boende då barnomsorgstjänsterna organiseras. En viktig synpunkt i 
utvecklingsarbetet är att nya elektroniska medel och sociala medier bör 
användas som en del av verksamheten. Boendeforumen 
vidareutvecklas med medverkan av anställda, klienter och 
intressentgrupper. 

Kärnprocesser

Med kärnprocess i barnomsorgen avses för det första 
klienthandledning, för det andra dagvård, förskoleundervisning och 
barnomsorgsinnehåll och för det tredje ett nät av dagvårdstjänster. 

Målet för klienthandledningen är enhetliga lagstadgade tjänster för alla 
familjer i Helsingfors. Värdenätet innebär att alla tillgängliga alternativ 
gås igenom med varje familj: kommunala tjänster, lekverksamhet, 
klubbverksamhet, dagvårds- eller förskoleplats och stöd för privat vård 
respektive hemvård. För att det ska bli en bra inledning på vården får 
familjerna en beskrivning över inledningen och ett besök på det nya 
vårdstället. Boendeforumen skapas som stöd också för denna process. 

Målet för processen kring dagvård, förskoleundervisning och 
barnomsorgsinnehåll är ett barn som mår bra och får det stöd som 
behövs. Ett förtroendefullt partnerskap i fostran och utvecklad 
personalkompetens garanterar att processen fungerar från både klient-, 
personal- och ledarskapsperspektiv. Samarbete med 
utbildningsväsendet, barnskyddet, det tidiga stödet och 
rådgivningsbyrån tryggar en individuell läroväg och tillräckligt stöd till 
barnet. 

Målet för nätet av dagvårdstjänster är fungerande, flexibla, ekonomiska 
och rättidiga lokaler enligt behovet. Nätet granskas på lång sikt utifrån 
projekt och renoveringar och på kort sikt två gånger om året såsom 
överenskommet och områdesmässigt en gång i månaden i ledarlinjen. 
Värdenätet leds genom ledarskapet i nätet av tjänster.

Hur instruktionen beretts

En grupp med uppgift att bereda dagvården har berett 
instruktionsförslaget och då följt de principer som stadsfullmäktige fattat 
beslut om. Gruppen har samarbetat med det förändringsteam som 
berett en omorganisering av socialväsendet och hälsovårdsväsendet 



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 653 (701)
Stadsfullmäktige

Stj/14
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

och med förvaltningscentralens rättstjänst. Instruktionen följer i fråga 
om strukturen och i hög grad också i fråga om innehållet den 
instruktionsmodell som fastställts av stadgekommittén, vilken är tillsatt 
av stadsstyrelsen. Den innehåller bestämmelser om den organisation 
som består av förtroendevalda och dennas uppgifter, om verkets 
organisation och uppgifter, om behörighetsvillkor och om anställning. 

Instruktionsförslaget har i beredningsfasen behandlats av 
socialnämnden och hälsovårdsnämnden i en aftonskola och vid ett 
seminarium och av uppföljningsgruppen, styrgruppen och kärngruppen. 
Förslaget har beretts i samråd med stadgekommittén. Det har i 
beredningsfasen behandlats av ledningsgruppen inom dagvården 
4.4.2012, av ledningens och verksamhetens stödenhet under ett 
arbetsplatsmöte 5.4.2012, av personalkommittén inom dagvården 
11.4.2012 och av socialverkets personalkommitté 13.4.2012. 

Utlåtanden från nämnder

Socialnämnden och utbildningsnämnden har ombetts att ge utlåtande 
om instruktionsförslaget, som utarbetats av gruppen med uppgift att 
bereda dagvården. Utlåtandena ingår i beslutshistorien. 

Socialnämnden anser (24.4.2012) det vara bra att den tidiga 
barndomen får en synlig plats vid barnomsorgsverket. Organisationen 
föreslås sakna avdelningsnivå, och byråerna organiseras enligt 
funktioner med beaktande av att de tretton barnomsorgsområdena ska 
vara likadana, av att lekparksverksamheten har sin egenart och av att 
fungerande administrativa stödtjänster behövs i en låg organisation. En 
låg organisation är tydlig och möjliggör en dialog och en 
kostnadseffektiv verksamhet. Socialnämnden anser det vara viktigt från 
klientperspektiv att en tyngdpunkt under den fortsatta beredningen 
ligger på att bygga upp ett samarbete med utbildningsväsendet och 
andra som tillhandahåller barn- och familjetjänster och på att utveckla 
boendeforum tillsammans med anställda, klienter och 
intressentgrupper. Nämnden föreslår att tjänsten som dagvårdsdirektör 
(anställningsnummer 025939), som hänför sig till socialverkets 
ansvarsområde barndagvård, ska dras in räknat från 1.1.2013. 

Utbildningsnämnden anser (17.4.2012) att praxis för befogenheterna 
blir annorlunda än vid andra verk då en avdelningsnivå saknas. Till 
avvikelserna hör att barnomsorgsnämnden har till uppgift att besluta 
hur barnomsorgsverkets högsta nivå ska organiseras och att endast 
nämnden och verket ska besluta om anställning av personal och om 
löner. Utbildningsnämnden tar som jämförelse upp avvikelserna i 
förhållande till instruktionsbestämmelserna om tjänster inom det 
svenska barnomsorgsväsendets verksamhetsområde. Dessutom 
föreslår utbildningsnämnden att en bestämmelse om servicesedlar ska 
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införas i instruktionen för utbildningsväsendet och att bestämmelsen 
om talan ska vara likadan i instruktionen för barnomsorgsväsendet och 
instruktionen för utbildningsväsendet. 

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena från nämnder och påpekar att 
det bör utredas om instruktionen för utbildningsväsendet behöver ett 
förenhetligande. Om instruktionen ska ändras är det fråga om ett 
ärende som kräver separat beredning och ett separat beslut. Systemet 
med servicesedlar föreslås inte bli permanent genom instruktioner. 
Stadsfullmäktige föreläggs ett separat ärende som går ut på att 
försöket med servicesedlar ska fortsätta till utgången av år 2013. 
Försöket måste utvärderas och beslut om behövliga fortsatta åtgärder 
fattas efter den tidpunkten. Stadsstyrelsen påpekar dessutom följande 
med anledning av utlåtandena: 

Instruktionsbestämmelsen om verkets verksamhetsområde

Det framgår av paragrafen Verksamhetsområde att 
barnomsorgsnämnden och barnomsorgsverket är de kommunala 
myndigheter som i enlighet med lagen och förordningen om 
barndagvård, lagen om grundläggande utbildning och vissa andra 
speciallagar sköter den för kommunen lagstadgade finska 
barndagvården och delvis förskoleundervisningen och morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever. Att ordna barndagvård för 
den svenska språkgruppen ankommer på utbildningsväsendet. Båda 
verken sköter verksamheten på det sätt som är angivet i lagstiftningen 
om barndagvård. 

Instruktionsbestämmelsen om systemet med förtroendevalda

Systemet med förtroendevalda omfattar en nämnd utan sektioner. 
Ledamöterna ska vara från den finska språkgruppen. Anledningen till 
att detta sägs är att verksamhetsområdet begränsas till den finska 
verksamheten. Beroende på språkgrupp fattar barnomsorgsnämnden 
eller utbildningsnämndens svenska sektion beslut i ärenden som gäller 
dagvård, förskoleundervisning och morgon- och 
eftermiddagsverksamhet för skolelever. 

Instruktionsbestämmelsen om verkets organisation

Barnomsorgsverket får tre ledarskapsnivåer: en verksnivå, en byrånivå 
och en enhetsnivå. Organisationen föreslås sakna avdelningsnivå. Den 
låga organisationsstrukturen med tre nivåer gör att ledningen känner 
klienternas behov och att ansvaret för den lokala tjänsteproduktionen 
ligger så nära klienterna som möjligt. Tack vare att organisationen är 
låg kan strategiarbete utföras på olika organisationsnivåer och nära 
verksamheten också i fortsättningen. Resurserna inriktas så att de 
kommer så nära klientgränsytan som möjligt. Verkets stöd- och 
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förvaltningstjänster byggs upp på ett sådant sätt att de är till så stor 
nytta som möjligt på de olika organisationsnivåerna. 

Verket omfattar tretton barnomsorgsområden med likadan verksamhet, 
dessutom lekparksverksamheten. Enheter på byrånivå bildas för 
barnomsorgsområdena och lekparksverksamheten. Tre administrativa 
byråer tillhandahåller stödtjänster för organisationen och utgör stab för 
verkschefen. 

Då organisationsplaneringen framskrider beskrivs uppgifterna och 
organisationen på byrånivå och förs in i en verksamhetsstadga för 
verket.

Detaljmotivering för instruktionen

Instruktionen för barnomsorgsväsendet baserar sig på 
instruktionsmodellen och i behövliga delar på den gällande 
instruktionen för socialväsendet. Den har beretts i samråd med 
stadgekommittén.

1 § Verksamhetsområde

Statsrådet godkände år 2002 riksomfattande riktlinjer för 
förskoleverksamheten (avser det som kallas barnomsorg i detta 
ärende) och slog samtidigt fast principer för förskoleverksamheten och 
tyngdpunkter för utvecklingen av denna. Förskoleverksamheten 
omfattar daghemsvård, familjedagvård, lekverksamhet och annan 
dagvårdsverksamhet (regleras genom lagen om barndagvård). 
Dessutom omfattar förskoleverksamheten förskoleundervisning och 
morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever (regleras genom 
lagen om grundläggande utbildning). 

Barnomsorgsverkets funktioner är vidare än vad ordet dagvård står för. 
Exempelvis är förskoleundervisningen en egen helhet. Ordet 
barnomsorg beskriver därför verkets verksamhet bättre. Att ordet 
barnomsorg ingår i namnet på nämnden och verket gör att barnets rätt 
till barnomsorg ställs i fokus.

Det framgår av paragrafen Verksamhetsområde att 
barnomsorgsnämnden och barnomsorgsverket är de kommunala 
myndigheter som i enlighet med lagen och förordningen om 
barndagvård, lagen om grundläggande utbildning och vissa andra 
speciallagar sköter den för kommunen lagstadgade finska 
barndagvården och delvis förskoleundervisningen och morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever. 

Utbildningsväsendet sköter den finska förskoleundervisningen i 
följande fall: "Om ett handikapp eller en sjukdom hos barnet medför att 
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de mål som ställts för den grundläggande utbildningen uppenbarligen 
inte kan nås under nio år, blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad 
som bestäms i 1 mom. och läroplikten fortgår i 11 år." (25 § 2 mom. i 
lagen om grundläggande utbildning)

"Ett barn som enligt psykologisk och vid behov även medicinsk 
utredning har förutsättningar att klara av studierna har rätt att inleda 
den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestäms. 
Med stöd av sådan utredning kan en utbildningsanordnare också ge ett 
barn tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare 
än vad som bestämts." (27 § i lagen om grundläggande utbildning)

Barnomsorgsverket ordnar i enlighet med lagen om grundläggande 
utbildning eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda och autistiska 
barn i grundskoleåldern i form av eftermiddagsverksamhet och 
sommarverksamhet. 

2 § Nämnden

Den nuvarande socialnämnden har elva ledamöter. 
Barnomsorgsnämnden får nio ledamöter. Nämnden föreslås inte få 
sektioner, utan uppgifterna inom verksamhetsområdet barnomsorg, 
vilka ankommer på den nuvarande socialnämndens barn- och 
familjesektion, överförs på barnomsorgsnämnden. 
Språkgruppsbestämmelsen föranleds av att verksamhetsområdet 
begränsas till den finska verksamheten.

"I en tvåspråkig kommun skall för undervisningsförvaltningen tillsättas 
ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med 
särskilda sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen 
eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till respektive 
språkgrupp." (16 § 2 mom. i kommunallagen) De svenska 
barnomsorgstjänsterna sköts av utbildningsväsendet.

3 § Föredragning

Föredragningen vid nämndens sammanträden sker på samma sätt 
som i den gällande instruktionen för socialväsendet. Ärendena föredras 
av verkschefen, frånsett de fall då han har ålagt någon 
tjänsteinnehavare som är underställd honom att föredra ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden.

4 § Nämndens uppgifter

Barnomsorgsnämndens uppgifter är till största delen desamma som 
socialnämndens i den gällande instruktionen för socialväsendet. De 
behövliga förändringarna beror på att barnomsorgsnämndens 
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uppgiftsområde är annorlunda, en sektionsstruktur saknas och verkets 
organisation har den struktur som den har. 

Uppgifterna i punkterna 1–17 är i överensstämmelse med 
instruktionsmodellen och den gällande instruktionen för socialväsendet.

Punkt 4: För att invånarna ska bli lika behandlade måste avgifterna för 
tjänster vara desamma för båda språkgrupperna. Det är därför 
motiverat att barnomsorgsnämnden också fastställer grunder för 
avgifter som ska tas ut inom den svenska barndagvården, vilken hör till 
utbildningsväsendets verksamhetsområde. Samma bestämmelse ingår 
i den gällande instruktionen för socialväsendet.

Barnomsorgsnämnden har enligt punkt 18 rätt att besluta om ett 
kommuntillägg till stödet för privat vård och stödet för hemvård i fråga 
om den finska och den svenska dagvården. För att invånarna ska bli 
lika behandlade måste kommuntillägget vara detsamma för båda 
språkgrupperna.

Uppgifterna i punkterna 19–24 är sådana som ankommer på den 
nuvarande socialnämndens barn- och familjesektion och blir överförda 
på barnomsorgsnämnden. Enligt punkt 24 får barnomsorgsnämnden 
besluta om stöd för resor i fråga om förskoleundervisningen.

Den uppgift som gäller sökande av ändring sköts nu av barn- och 
familjesektionen. Den som är missnöjd med ett beslut av en 
tjänsteinnehavare om antagande av ett barn till dagvård har rätt att få 
beslutet behandlat av ett organ. 

Socialnämnden behandlade 80 dagvårdsärenden år 2011. Barn- och 
familjesektionen behandlade 6 ärenden som gällde sökande av 
ändring. Dessutom behandlades 10 ärenden som gällde 
barnomsorgsplaner, förskoleundervisning och morgon- och 
eftermiddagsverksamhet. Besvär över förskoleundervisning behandlas 
av regionförvaltningsverket. 

5 § Organisation 

Verket föreslås sakna avdelningsnivå. Det omfattar flera 
barnomsorgsområden med likadan verksamhet: daghemsvård, 
familjedagvård, gruppfamiljedagvård och förskoleundervisning. Det är 
från klientperspektiv motiverat att lokala helheter bildas av dessa 
tjänster. 

Lekparksverksamheten omfattar lekparker och öppen verksamhet i 
dem, klubbar, eftermiddagsverksamhet för skolelever, familjehus och 
eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda skolelever. Att 
lekparksverksamheten är en egen helhet är från klientperspektiv bäst 
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när det gäller att utveckla och organisera den öppna verksamheten och 
klubbverksamheten.  

Verket har också till uppgift att utveckla Helsingforstillägget till stödet 
för hemvård och stödet för privat vård och att övervaka den privata 
dagvården.

Enheter på byrånivå bildas för barnomsorgsområdena och 
lekparksverksamheten. Tre administrativa byråer tillhandahåller 
stödtjänster för organisationen och utgör stab för verkschefen.

Verkets byrånivå och de därtill hörande uppgifterna kommer att 
beskrivas i en verksamhetsstadga för verket.

Tjänstebeteckningen för verkschefen föreslås vara 
barnomsorgsdirektör. Den pekar direkt på det verksamhetsområde som 
verkschefen leder.

6 § Ledarskap

Paragrafen följer instruktionsmodellen och den gällande instruktionen 
för socialväsendet.

7 § Verkschefens uppgifter 

Punkt 1 följer instruktionsmodellen och den gällande instruktionen för 
socialväsendet. Verkets byrånivå och de därtill hörande uppgifterna 
kommer att beskrivas i en verksamhetsstadga för verket.

Punkterna 2 och 3 följer instruktionsmodellen och den gällande 
instruktionen för socialväsendet.

Punkt 4 följer instruktionsmodellen. Verksamhetsområdet är 
barnomsorgsverket.

Bestämmelsen om att verkschefen ska utföra övriga föreskrivna 
uppgifter är i överensstämmelse med instruktionsmodellen.

8 § Förhinder

I och med att det inte finns någon avdelningsnivå har verkschefen en 
byråchef förordnad av nämnden som ställföreträdare.

9 § Behörighetsvillkor

Uppgiften som chef för barnomsorgsverket är en administrativ 
ledningsuppgift.

Enligt 2 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal 
inom socialvården tillämpas lagen på den behörighet som krävs av 
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yrkesutbildad personal inom socialvården, om inte något annat 
föreskrivs någon annanstans i lag.

Bestämmelser om ledningsuppgifter inom socialvården ingår i 10 § i 
lagen. I 10 § 1 mom. sägs det att behörighetsvillkor för huvudsakligen 
administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och 
hälsovården i kommuner eller samkommuner är behörighet enligt 3 § 
eller för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om 
branschen samt dessutom tillräcklig ledarförmåga.

De administrativa ledningsuppgifterna omfattar inte klientarbete och
inte heller direkt styrning av klientarbetet. I behörighetsvillkoren för en
administrativ ledare ingår inte något krav på erfarenhet av klientarbete
och inte heller på att någon bestämd examen ska ha avlagts, utan det
räcker också med sådan kännedom om branschen som inhämtats på
något annat sätt.

I behörighetsvillkoren i 9 § i instruktionen har det med hänvisningen i 1 
mom. "utöver det som särskilt är föreskrivet" och i 2 mom. "med 
beaktande av det som särskilt är föreskrivet" säkerställts att 
lagbestämmelserna blir beaktade när en uppgift hör till en bransch på 
vilken lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 
socialvården tillämpas.

Med hänvisningarna till lagstiftningen har det som krävs i högsta
förvaltningsdomstolens beslut 12.1.2012, 2954/1/09 blivit beaktat. 
Beslutet gällde behörighetsvillkoren för en hemvårdsledare angivna i 
en instruktion.

10 § Anställning av personal

Paragrafen följer instruktionsmodellen. Det finns ingen avdelningsnivå. 

11 § Överföring av beslutanderätten i ärenden som gäller individuell barndagvård och delvis i 
förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten

Första momentet i paragrafen följer den gällande instruktionen för 
socialväsendet vad barndagvården beträffar.

Andra momentet i paragrafen följer instruktionsmodellen och den 
gällande instruktionen för socialväsendet.

12 § Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

Första momentet i paragrafen följer instruktionsmodellen och den 
gällande instruktionen för socialväsendet.

Andra momentet i paragrafen följer den gällande instruktionen för 
socialväsendet vad barnomsorgsväsendets verksamhetsområde 
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beträffar. Momentet har fått en ny passus om rätt att föra talan i 
ärenden som gäller utlåtanden baserade på lagen om privat 
socialservice.

Tillägget beror på att regionförvaltningsverket med stöd av 
lagstiftningen om privata tjänster kräver att kommunens 
barnomsorgsväsen ger utlåtanden där det anges bl.a. om producenter 
som söker verksamhetstillstånd har lämplig personal och om 
verksamheten är berättigad och behövlig. Regionförvaltningsverket 
kräver dessutom att kommunens barnomsorgsväsen aktivt övervakar 
den privata verksamheten inom sitt område och ger 
regionförvaltningsverket utlåtanden och utredningar som baserar sig på 
övervakningen. Dessa utlåtanden är professionella till sin karaktär och 
omfattar i sig inte någon politisk prövning och kan därför lämpligen ges 
av tjänsteinnehavare.

Ikraftträdande och uppgifter under övergångstiden

Instruktionen för barnomsorgsväsendet träder i kraft 1.1.2013.

Innan instruktionen träder i kraft måste det vidtas vissa åtgärder som 
hänför sig till verkställandet av den. 

Förflyttning till tjänsten som barnomsorgsdirektör och indragning av tjänsten som 
dagvårdsdirektör 

Behörighetsvillkor för chefen för barnomsorgsverket är, utöver det som 
särskilt är föreskrivet, högre högskoleexamen och erfarenhet av 
administration och ledarskap. Enligt 2 § i lagen om behörighetsvillkoren 
för yrkesutbildad personal inom socialvården tillämpas lagen på den 
behörighet som krävs av yrkesutbildad personal inom socialvården, om 
inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. Bestämmelser om 
ledningsuppgifter inom socialvården ingår i 10 § i lagen. I 10 § 1 mom. 
sägs det att behörighetsvillkor för huvudsakligen administrativa 
ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och hälsovården i 
kommuner eller samkommuner är behörighet enligt 3 § eller för 
uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om 
branschen samt dessutom tillräcklig ledarförmåga. De administrativa 
ledningsuppgifterna omfattar inte klientarbete och inte heller direkt 
styrning av klientarbetet. I behörighetsvillkoren för en administrativ 
ledare ingår inte något krav på erfarenhet av klientarbete och inte heller 
på att någon bestämd examen ska ha avlagts, utan det räcker också 
med sådan kännedom om branschen som inhämtats på något annat 
sätt. Med "utöver det som särskilt är föreskrivet" i 9 § 1 mom. i 
instruktionen avses att lagbestämmelserna ska beaktas när en uppgift 
hör till en bransch på vilken lagen om behörighetsvillkoren för 
yrkesutbildad personal inom socialvården tillämpas.
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Uppgiften som chef för barnomsorgsverket är en administrativ 
ledningsuppgift. Satu Järvenkallas är chef för socialverkets 
ansvarsområde barndagvård, som är en enhet på avdelningsnivå, och 
har tjänstebeteckningen dagvårdsdirektör. Hon är barnträdgårdslärare 
och pedagogie magister. Hennes pedagogiska studier omfattar 
pedagogik som huvudämne och socialpsykologi och specialpedagogik 
som biämnen. Dessutom har hon en MBA-examen i ledarskap inom 
social- och hälsovård. Hon innehar sedan år 2004 tjänsten som 
dagvårdsdirektör vid socialverket, vilken är en tjänst på 
avdelningschefsnivå med hela den finska dagvården i Helsingfors som 
ansvarsområde. Socialverkets ansvarsområde barndagvård försvinner 
1.1.2013 i och med organisationsreformen, men de uppgifter som 
chefen för ansvarsområdet Satu Järvenkallas sköter och de som 
chefen för det nya barnomsorgsverket ska sköta är desamma. Följande 
är angivet i 19 § i förvaltningsstadgan: "Verkschefen i fråga eller den 
som han förordnat beslutar om förflyttning av en tjänsteinnehavare till 
ett annat tjänsteförhållande i de fall som nämns i 24 § i lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare. […] Om det är fråga om förflyttning till 
ett tjänsteförhållande vid en annan förvaltning fattas beslutet av 
stadsdirektören. Stadsfullmäktige beslutar om förflyttning när det gäller 
tjänsterna som stadsdirektör och biträdande stadsdirektör, och 
stadsstyrelsen beslutar om förflyttning när det gäller andra tjänster som 
tillsätts av stadsfullmäktige". Enligt stadsstyrelsen bildar instruktionen 
för barnomsorgsväsendet, barnomsorgsnämnden, barnomsorgsverket 
och tjänsten som barnomsorgsdirektör/verkschef en helhet. Det är med 
stöd av 24 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare 
motiverat att den nya verkschefstjänsten tillsätts utan att ha varit utlyst 
eftersom det är fråga om en omorganisering av verksamheten och Satu 
Järvenkallas som innehavare av tjänsten som dagvårdsdirektör har de 
uppgifter som hänför sig till tjänsten som barnomsorgsdirektör. 
Järvenkallas uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten som 
barnomsorgsdirektör och stadens språkkunskapskrav, tjänsten kan 
anses vara lämplig för henne, och hon har gett sitt samtycke till 
förflyttningen.  

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer 
stadsstyrelsen i samband med att beslutet verkställs att förflytta Satu 
Järvenkallas till tjänsten som barnomsorgsdirektör utan att tjänsten 
varit utlyst.

Tjänsten som dagvårdsdirektör kommer att dras in genom ett senare 
beslut.

Ikraftträdande och uppgifter under övergångstiden

Redan år 2012, innan instruktionen trätt i kraft, måste det fattas beslut 
som hänför sig till verkställandet av instruktionen. Dessutom måste de 
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uppgifter som enligt instruktionen ankommer på nämnden skötas i 
början av år 2013, innan nämnden blivit tillsatt. Enligt ett separat 
ärende ska en sektion inom stadsstyrelsen sköta dessa uppgifter. 

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer 
stadsstyrelsen att uppmana biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet att bereda uppgifter och sammansättning för den 
samarbetsstruktur baserad på stadsfullmäktiges beslut 30.11.2011 som 
ska bildas efter att instruktionen trätt i kraft.

Organisationsmodellen, instruktionsförslaget med motivering från 
gruppen med uppgift att bereda dagvården, den gällande instruktionen 
för socialväsendet, stadsfullmäktiges beslut 30.11.2011, beslutet 
12.12.2011 om tillsättande av en uppföljningsgrupp, beslutet 4.1.2012 
om tillsättande av en styrgrupp och ett utlåtande från 
personalkommittén utgör bilagor till detta ärende på 
föredragningslistan. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Organisaatiomalli
2 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännöksi
3 Päivähoidon valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatustoimen 

johtosäännön perusteluiksi
4 Sosiaalitoimen johtosääntö
5 Kaupunginvaltuuston päätös 30.11.2011
6 Seurantaryhmä 12.12.2011
7 Ohjausryhmä 4.1.2012
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.5.2012

För kännedom

Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Opetusvirasto
Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
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Stj-rooteli

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 654

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien

1 perustaa varhaiskasvatuslautakunnan ja sen alaisen 
varhaiskasvatusviraston sekä hyväksyä niille varhaiskasvatustoimen 
johtosäännön seuraavasti:

Helsingin kaupungin varhaiskasvatustoimen johtosääntö

1 § Toimiala

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunta ja sen alainen 
varhaiskasvatusvirasto huolehtivat suomenkielisestä lasten 
päivähoidosta sekä osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 § Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat 
suomenkielisestä kieliryhmästä.

3 § Esittely

Lautakunnan kokouksissa asiat esittelee viraston päällikkö, ellei hän 
ole siirtänyt tiettyä asiaa tai asiaryhmää alaisensa viranhaltijan 
esiteltäväksi.

4 § Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1. valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien 
tavoitteiden mukaisesti
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2. hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden 
toteutumista

3. päättää hinnoista, maksuista, asiakasmaksuista kau-
punginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden 
mukaisesti, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

4. vahvistaa opetustoimen toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä 
lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteet

5. päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen 
jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä 
perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6. hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7. hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin 
tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista 
asioista

8. päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa 
rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9. päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, sekä 
hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle 
antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen 
vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11. päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä 
arvosta luovuttamisesta, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan 
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viranhaltija päättää luovuttamisesta

12. päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston 
hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta 
vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13. myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa 
koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon 
korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, 
joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14. myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan 
kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai 
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole 
aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15. myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun 
saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden 
mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16. asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan 
määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

17. päättää hoitopaikkojen määrästä ja toimintayksiköiden 
aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija päättää mainituista asioista

18. päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen 
kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon 
osalta

19. tehdä kaupunginhallitukselle esitys kaupungin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaksi

20. vahvistaa varhaiskasvatussuunnitelmat sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista
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21. päättää esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien ajankohdista

22. päättää oppilaaksioton periaatteista sekä osaltaan koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen 
perusteista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija 
päättää mainituista asioista

23. päättää esiopetuksen sekä osaltaan koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

24. päättää esiopetuksen matkaeduista sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta 

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on päättää niistä asioista, joissa 
asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, lasten päivähoitoa tai 
koululaisten aamu- iltapäivätoimintaa koskevan viranhaltijan päätöksen 
saattamista toimielimen käsiteltäväksi.

5 § Organisaatio

Viraston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 

Viraston päällikkönä on varhaiskasvatusjohtaja.

6 § Johtaminen

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 § Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

1. hyväksyä toimintasäännöt 

2. siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai 
tehtävä viraston toimistosta toiseen asianomaisia esimiehiä, 
asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä 
luottamusmiestä kuultuaan

3. panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 
työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, 
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mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

4. hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin 
rahoitusta, varhaiskasvatusviraston toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja –avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja 
käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

8 § Estyneenä oleminen  

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
lautakunnan määräämä toimiston päällikkö.

9 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi mitä muutoin 
on säädetty, ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

10 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä. 

11 § Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon asioissa, osaltaan 
esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa

Lasten päivähoidon järjestämisestä ja antamisesta sekä palvelusta 
perittävän maksun määräämisestä päättää siltä osin, kuin asia ei kuulu 
lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön määräämä viranhaltija 
lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti. 

Esiopetuksen järjestämisestä ja antamisesta sekä koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja toimintaan ottamisesta päättää, 
siltä osin kuin asia ei kuulu lautakunnan päätettäväksi, viraston 
päällikön määräämä viranhaltija lautakunnan vahvistamien perusteiden 
ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

12 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö
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Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille 
on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian 
vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole 
pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

Viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää 
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa suomenkielisen lasten 
päivähoidon, osaltaan esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa sekä 
osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa 
tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosäännön 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen johtosäännön voimaantuloa 1.1.2013.  

2 siirtää varhaiskasvatusvirastoon sosiaaliviraston lasten päivähoidon 
vastuualueen tehtävät ja henkilöstön (noin 5 500 henkilöä)

3 perustaa varhaiskasvatusviraston varhaiskasvatusjohtajan viran, 
jonka virastopäälliköiden HAY-palkkausjärjestelmän mukainen 
kokonaispalkka on 8 000 euroa kuukaudessa.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Sosiaalilautakunta 24.04.2012 § 128

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle päivähoidon 
valmisteluryhmän esityksestä varhaiskasvatustoimen johtosäännöksi 
seuraavan lausunnon.

Sosiaalilautakunta toteaa, että varhaiskasvatustoimen johtosäännön 
valmistelu osana uudistuksen valmistelutyötä noudattaa 
valmistelutyölle annettuja suuntaviivoja. 
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Varhaiskasvatusvirasto nimenä kuvaa selkeästi uuden viraston 
toimialaa. Varhaiskasvatusvirasto ja varhaiskasvatuslautakunta 
korostavat päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä 
Helsingissä. Luottamushenkilöjärjestelmä rakentuu lautakunnasta, jolle 
ei esitetä jaostoa. Varhaiskasvatuksen tehtävien hoitaminen yhdessä 
luottamushenkilöelimessä antaa päättäjälle hyvän kokonaiskuvan 
toimialan tehtävistä. 

Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että varhaiskasvatusvirastossa 
varhaislapsuus tulee näkyvästi esille. Lapsi saa 
varhaiskasvatuspalveluissa osakseen lapsuuteen kuuluvaa hoivaa, 
kasvatusta ja opetusta. Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja 
taiteellinen kokeminen ovat keskeisiä lapsille ominaisia toimintatapoja. 

Varhaiskasvatusvirastoon esitetään kolmea johtamistasoa; virastotaso, 
toimistotaso ja yksikkötaso. Organisaatioon ei esitetä osastotasoa. 
Varhaiskasvatusviraston toimistot on organisoitu toiminnoittain, ottaen 
huomioon kolmentoista varhaiskasvatusalueen toimintojen 
samankaltaisuus, leikkipuistotoiminnan ominaislaatu sekä matalan 
organisaation tarvitsemat toimivat hallinnon tukipalvelut.

Leikkipuistojen avoimen ja muun toiminnan kehittäminen on jatkossa 
tärkeää erityisesti koululaisten loma-aikoina ja iltapäivätoiminnan 
osalta.

Lasten päivähoidon vastuualue aloitti vuonna 2004 sosiaaliviraston 
osastotasoisena yksikkönä, joka vastasi kaupunkitasoisesti 
suomenkielisistä palveluista. Tästä lähtien vastuualueella on tehty 
systemaattista strategiatyön, johtamisen ja organisaatiorakenteiden 
kehittämis- ja arviointityötä. Organisaatiorakenne on ollut matala. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan matala organisaatio on 
selkeä ja se mahdollistaa vuoropuhelun ja toiminnan järjestämisen 
kustannustehokkaasti. Lisäksi esitetty rakenne mahdollistaa nykyisen 
kaltaisen johtamisnäkemyksen, strategiatyön sekä varhaiskasvatuksen 
sisällön edelleen kehittämisen. Sosiaalilautakunta pitää hyvänä, että 
hallinnon tukipalvelut on esityksessä rakennettu palvelemaan 
varhaiskasvatusorganisaation toimintaa ja johtamista kaikilla tasoilla. 
Tämä edellyttää, että myös hallinnossa on riittävä varhaiskasvatuksen 
toiminnan tuntemus ja osaaminen. Organisaatiosuunnittelun edetessä 
toimistotasojen tehtävät ja organisoituminen kuvataan uuden viraston 
toimintasääntöön.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan lasten päivähoidon 
vastuualue on hyvin toimiva, vahva ja selkeä kokonaisuus, joka pystyy 
varhaiskasvatusvirastona turvaamaan varhaiskasvatuspalvelujen 
yhdenmukaisen järjestämisen, johtamisen ja kehittämisen. 
Päivähoitopalvelujen organisoimisessa olennaista on alueellisen 
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palvelun sujuvuus perheiden ja lasten näkökulmasta. 
Varhaiskasvatuksen palveluverkon johtaminen perustuu vahvan oman 
tuotannon ohella monimuotoisen tuottajaverkon hallintaan. Lisäksi 
sosiaalilautakunta toteaa, että varhaiskasvatusvirastossa tullaan 
vahvistamaan asiakasläheisyyttä kehittämällä asukasfoorumit 
asukkaita osallistaen.

Sosiaalilautakunta pitää asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta 
tärkeänä, että jatkovalmistelussa paneudutaan yhteistyön 
rakentamiseen opetustoimen, muiden lapsi- ja perhepalveluja antavien 
tahojen kanssa sekä asukasfoorumien kehittämiseen yhteistyössä 
henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Ennen johtosäännön voimaantuloa on vuoden 2012 aikana tehtävä 
välttämättömiä päätöksiä uuden johtosäännön voimaantulemiseksi. 
Lisäksi vuoden 2013 alusta, siihen saakka kun uusi lautakunta on 
nimetty, on tehtäviä, jotka on johtosäännössä määritelty lautakunnan 
tehtäväksi. Edellä mainittujen tehtävien hoitaminen on 
johtosääntöehdotuksessa esitetty kaupunginhallituksen tehtäväksi ja 
tiedossa olevat tehtävät on kuvattu esityslistan tämän asian liitteenä 
nro 2 olevassa perustelumuistiossa.

Lopuksi sosiaalilautakunta toteaa, että uudistuksen valmistelutyötä on 
tehty henkilöstöä osallistavassa prosessissa. Tämä otetaan huomioon 
myös työn jatkovalmistelussa.

Samalla sosiaalilautakunta päätti esittää, että 1.1.2013 lukien 
lakkautetaan lasten päivähoidon vastuualueen päivähoidon johtajan 
virka (vakanssinumero 025939).

Käsittely

24.04.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä lisäsi päätösehdotuksensa viidennen kappaleen 
jälkeen omaksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

"Leikkipuistojen avoimen ja muun toiminnan kehittäminen on jatkossa 
tärkeää erityisesti koululaisten loma-aikoina ja iltapäivätoiminnan 
osalta."

Merkittiin, että esittelijä lisäsi saman tekstin Esittelijä -osion 
Ydinprosessien määrittely -nimisen luvun toiseksi kappaleeksi.

17.04.2012 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
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Lisätiedot
Paavo Voutilainen, sosiaalijohtaja, puhelin: 310 43211

paavo.voutilainen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 67

HEL 2012-004762 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa varhaiskasvatustoimen 
johtosääntöluonnoksesta seuraavan lausunnon: 

Yleistä:

Varhaiskasvatustoimen johtosääntöluonnoksessa on kaupungin 
yleisestä käytännöstä poiketen luovuttu osastotasosta. Tämä antaa 
vaikutelman matalasta organisaatiosta. Käytännössä kuitenkin osassa 
hallinnollisluonteisia asioita käsittelytasoja on ainakin kuusi: 
virastopäällikkö - hallinnollinen toimisto - hallinnollisen toimiston 
alayksikkö - palvelualueen toimisto - päiväkoti - päiväkodin työntekijä. 

Osastotasosta luopuminen johtaisi muista virastoista poikkeaviin 
toimivaltakäytäntöihin. Ensiksi viraston ylätason organisoinnista 
päätettäisiin pelkästään hallintokunnan sisällä, sillä ylimpänä tasona 
olevista toimistoista päättäisi varhaiskasvatuslautakunta. Toiseksi 
virastopäällikköä lukuun ottamatta henkilöstön ottamisesta päätettäisiin 
pelkästään hallintokunnassa, kun virastossa ei ole muita virastoja 
vastaavasti kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia 
osastopäälliköitä. Kolmanneksi yksittäisten henkilöiden palkkauksesta 
päätettäisiin virastopäällikköä lukuun ottamatta pelkästään virastossa, 
kun virastossa ei ole osastopäälliköitä. Neljänneksi 
varhaiskasvatusvirastosta ei olisi mahdollisesti virastopäällikköä lukuun 
ottamatta yhtään osanottajaa kaupungin virastojen yhteisiin 
osastopäälliköiden tilaisuuksiin, kun heitä ei ole. Viidenneksi 
käyttämällä osaston ja osastopäällikön sijasta nimikkeitä toimisto ja 
toimistopäällikkö, organisaatiokaavioluonnoksen mukaan 17 toimistosta 
muodostuva viraston ylin taso olisi raskaasti organisoitu. 

Kun ruotsinkielisen päivähoidon siirtoa valmisteltiin syksyllä 2010, 
sosiaaliviraston keskitetyissä palveluissa (henkilöstö-, talous-, 
tietohallinto- ja tilapalvelut) ruotsinkielisen päivähoidon osuudeksi 
ilmoitettiin 0,6 henkilötyövuotta. Lisäksi ruotsinkielisen päivähoidon 
virastohallinnossa ilmoitettiin työskentelevän neljä henkilöä. Yhteensä 
ruotsinkielisen päivähoidon virastohallinnon henkilömitoitus oli 4,6 
henkilötyövuotta. Suomenkielisessä päivähoidossa olevien lasten 
määrä on kymmenkertainen ruotsinkieliseen päivähoitoon verrattuna. 
Tämä suhde huomioon ottaen suomenkielisen päivähoidon 
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virastohallinnon henkilöstötarve olisi 46 henkilötyövuotta. Kun 
perustettavan viraston valmisteluissa on tiettävästi päädytty noin 80 
henkilön tarpeeseen, joissakin laskelmissa saattaa olla virhe. 

Toimiala 1 §

Johtosääntöluonnoksen mukaan varhaiskasvatustoimi huolehtii 
suomenkielisestä lasten päivähoidosta. Ruotsinkielisen kieliryhmän 
osalta lasten päivähoidon järjestäminen kuuluu opetustoimelle. 
Kumpikin hallintokunta järjestää toimintaa lasten päivähoidosta 
annetun lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Johtosääntöluonnoksen mukaan varhaiskasvatustoimi huolehtii 
osaltaan suomenkielisestä esiopetuksesta. Osaltaan suomenkielisen 
esiopetuksen järjestäminen kuuluu myös opetustoimelle. 
Ruotsinkielisestä esiopetuksesta huolehtii kokonaisuudessaan 
opetustoimi. Kunnan velvollisuudesta järjestää esiopetusta sekä 
osoittaa esiopetusta saavalle opetuksen järjestämispaikka säädetään 
perusopetuslaissa. Lain mukaan esiopetusta voidaan järjestää sekä 
kouluilla että päiväkodeissa. Perusopetuslaissa (4 §) säädetään 
kunnan yleisestä velvollisuudesta järjestää sen alueella asuville lapsille 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi 
kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta ns. pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille (25 §) sekä myös niille 
lapsille, jotka perusopetuslain mukaisesti aloittavat perusopetuksen 
vuotta säädettyä myöhemmin (27 §). Suomenkielisen esiopetuksen 
järjestämisvastuun jakautuminen kahdelle hallintokunnalle edellyttää 
hallintokuntien välisen tehtäväjaon ja toimintaperiaatteiden tarkempaa 
määrittämistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslaissa. 
Varhaiskasvatustoimi huolehtii osaltaan myös suomenkielisten 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Osaltaan suomenkielisen 
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kuuluu opetustoimelle. 
Perustelumuistion mukaan varhaiskasvatusvirasto hoitaa 
perusopetusikäisten kehitysvammaisten ja autististen lasten 
iltapäivätoiminnan ja kesähoidon. 

Lautakunta 2 §

Määräyksessä esitetään, että varhaiskasvatustoimella on yhdeksän 
jäsenen lautakunta. Lautakunnalle ei esitetä jaostojakoa. 

Kuntalain 16 §:n 2 momentin mukaan kaksikielisessä kunnassa 
asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin 
kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä 
varten osastoihin. Ruotsinkieliset varhaiskasvatustoimen toimialaan 
kuuluvat palvelut järjestetään opetustoimessa, jonka opetuslautakunta 
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on jakautunut suomen- ja ruotsinkieliseen jaostoon. Yleisenä 
lähtökohtana tulisi olla, että pelkästään suomenkielisistä henkilöistä 
asetettava varhaiskasvatuslautakunta päättäisi vain suomenkielisestä 
toiminnasta ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto pelkästään 
ruotsinkielisestä toiminnasta sekä kaupunginhallitus kumpaakin 
kieliryhmää yhteisesti koskevasta toiminnasta. 

Tällä hetkellä opetustoimen luottamushenkilöorganisaatiossa 
ruotsinkielistä lasten päivähoitoa, esiopetusta ja perusopetuslain 
mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista päätetään osin 
opetuslautakunnassa ja osin sen ruotsinkielisessä jaostossa. 
Käytännössä se, että varhaiskasvatustoimeen ei esitetä lautakunnan 
jaostotasoa, merkitsee sitä, että kieliryhmän perusteella päivähoitoa, 
esiopetusta ja aamu- ja iltapäivätoimintaan koskevista asioista 
päätetään osin eri toimielimissä.  

Lautakunnan tehtävät 4 §

Varhaiskasvatustoimen lautakunnalle esitetyistä tehtävistä valtaosa on 
kaupungin mallisäännön ja sosiaalitoimen nykyisen johtosäännön 
mukaisia tehtäviä. 

Johtosääntöluonnoksen 4 §:n 4  ja 18 kohdan mukaan 
varhaiskasvatuslautakunnan tehtävänä on vahvistaa opetustoimen 
toimialaan kuuluvasta ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta perittävien 
maksujen perusteet sekä päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen 
sekä kotihoidon tuen kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
päivähoidon osalta. Edellä todetun perusteella sanamuotoja tulisi 
muuttaa siten, että varhaiskasvatuslautakunnan esityksen perusteella 
asiasta päättäisi kaupunginhallitus. Vastaavat kohdat tulisi lisätä 
ruotsinkielisen päivähoidon osalta opetustoimen johtosääntöön. 
Nykyisessä sosiaalitoimen johtosäännössä valtuutus päättää 
asiakasmaksuista oli siirtymävaiheen järjestely, kunnes suomenkielinen 
päivähoito organisoitaisiin uudelleen.  

Johtosääntöluonnoksen 4 §:n 19 kohdassa esitetään uutena tehtävänä, 
että lautakunta päättää palvelusetelin käyttämisestä ostopalvelujen 
järjestämistapavaihtoehtona sekä vahvistaa palvelusetelin arvon. 
Mahdollisuuden tulee koskea myös ruotsinkielisiä palveluja, mikä 
edellyttää vastaavan kohdan sisällyttämistä opetustoimen 
johtosääntöön. 

Johtosäännön 4 §:n 22 kohdassa esitetään, että lautakunta päättää 
esiopetuksen työn aloittamisesta ja lomien ajankohdista. Monilapsisten 
perheiden osalta on ongelma, jos esiopetuksen työn aloittamisen ja 
lomien ajankohdat poikkeavat opetustoimen päättämistä ajankohdista. 
Tältä osin eri toimielinten päätösten välille tulisi luoda yhteys 
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esimerkiksi lisäämällä kohtaan "ottaen huomioon koulujen vastaavat 
ajankohdat".      

Organisaatio 5 §

Edellä esitetyn mukaisesti esitettyä organisaatiota ei voi pitää 
johdonmukaisena kaupungin muihin virastoihin nähden. 

Viraston päällikön tehtävät 7 §

Pääsääntöisesti määräyksen mukaiset viraston päällikön tehtävät ovat 
kaupungin mallisäännön ja sosiaalitoimen nykyisen johtosäännön 
mukaisia. Lisäksi viraston päällikön tehtäviin on esitetty uutena 
tehtävänä palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus. 
Vastaava kohta tulisi lisätä opetustoimen johtosääntöön. 

Päätösvallan siirtäminen yksilöä koskevissa lasten päivähoidon 
asioissa, osaltaan esiopetuksessa sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa 11 §

Kyseisessä määräyksessä varhaiskasvatustoimen toimialaan 
kuuluvissa palveluissa yksilöä koskevissa asioissa toimivaltaisen 
päätöksentekijän määrääminen on siirretty siltä osin, kuin asia ei kuulu 
lautakunnan päätettäväksi, viraston päällikön tehtäväksi. Kyseisen 
määräyksen johdosta lasten päivähoidon, esiopetuksen sekä aamu- ja 
iltapäivätoiminnassa lapsikohtaista ratkaisuvaltaa edellyttäviä tehtäviä 
sekä toimivaltaista päätöksentekijää ei tarvitse johtosääntötasolla 
luetella. Perustelumuistiosta ilmenee, että pykälä on kaupungin 
mallisäännön mukainen. 

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille 12 §

Esityksistä ja lausunnoista ulkopuolisille määrätään 
johtosääntöluonnoksen 12 §:ssä. Pykälän ensimmäinen momentti on 
kaupungin mallijohtosäännön sekä nykyisen sosiaali- ja opetustoimen 
johtosäännön mukainen. 

Pykälän toisessa momentissa kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa 
suomenkielistä lasten päivähoitoa, osaltaan esiopetusta ja koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoimintaa yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa 
asioissa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa on siirretty viraston 
päällikölle tai hänen määräämälleen. Momentti on nykyisen 
sosiaalitoimen johtosäännön mukainen siltä osin kuin se koskee 
varhaiskasvatuksen toimialaa. Vastaavasti opetustoimessa on 
kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa siirretty viraston päällikölle tai 
hänen määräämälleen oppilaita ja opiskelijoita koskevissa opetukseen 
ja oppilasarviointiin liittyvissä sekä muissa oppilaiden ja opiskelijoiden 
säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.  
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Varhaiskasvatustoimen johtosääntöluonnoksen 2 momenttiin on lisätty 
osaltaan puhevallan käyttö yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lain 
perusteella annettavia lausuntoja koskevissa asioissa. 
Perustelumuistion mukaan lisäys johtuu siitä, että aluehallintovirasto 
edellyttää em. yksityisiä palveluja koskevan lainsäädännön nojalla 
kunnan varhaiskasvatustoimelta lausuntoja mm. toimilupaa hakevien 
tuottajien henkilöstön soveltuvuudesta, toiminnan asianmukaisuudesta 
ja tarpeellisuudesta. Aluehallintovirasto edellyttää lisäksi kunnan 
varhaiskasvatustoimen myös aktiivisesti valvovan ao. yksityistä 
toimintaa alueellaan sekä antamaan valvontaansa perustuvia 
lausuntoja ja selvityksiä aluehallintovirastolle. Nämä lausunnot ovat 
luonteeltaan ammatillisia eivätkä sellaisina sisällä poliittista harkintaa ja 
siksi ne soveltuvat viranhaltioiden tehtäväksi.

Helsingissä sosiaalipalvelujen järjestäminen on jakautunut kolmelle eri 
hallintokunnalle. Ruotsinkielinen lasten päivähoito on sosiaalihuoltolain 
17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, jonka järjestäminen kuuluu 
opetustoimelle. Opetuslautakunta on siten tältä osin kunnan toimielin, 
joka yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla 
ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja sosiaalipalveluja. Myös 
opetustoimen johtosääntöön olisi tarkoituksenmukaista lisätä 
varhaistoimen johtosääntöön ehdotettu toimivallan siirtoa koskeva 
määräys, jonka mukaan viraston päällikkö tai hänen määräämänsä 
viranhaltija käyttäisi kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa 
ruotsinkielistä lasten päivähoidon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa 
asioissa sekä osaltaan yksityisiä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa 
tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Käsittely

17.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Minna Antila, hallintolakimies, puhelin: 310 86628

minna.antila(a)hel.fi
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§ 204
Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen och tillsättande av en 
social- och hälsovårdssektion inom stadsstyrelsen

HEL 2012-007005 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
ändra 12 § i instruktionen för stadsstyrelsen så att paragrafen får den 
nedanstående lydelsen, räknat från 1.1.2013.

12 § 
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet

Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet (Stj) hör ärenden rörande social- och 
hälsovårdsväsendet och barnomsorgsväsendet.

Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet hör dessutom ärenden angående

 social- och hälsovårdsnämnden
 barnomsorgsnämnden

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt inrätta en social- och 
hälsovårdssektion inom stadsstyrelsen och ge sektionen till uppgift att 
verkställa omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet och 
barnomsorgsväsendet. Stadsfullmäktige beslutar också temporärt 
ändra instruktionen för stadsstyrelsen så att det införs en ny paragraf 2 
b, ett nytt 4 mom. i 4 § och en ny paragraf 8 b. De nya bestämmelserna 
gäller från den dag detta beslut verkställs till den dag social- och 
hälsovårdsnämnden, som regleras genom instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet, och barnomsorgsnämnden, som regleras genom 
instruktionen för barnomsorgsväsendet, håller sitt första sammanträde.

2 b § 
Social- och hälsovårdssektionen

Stadsfullmäktige tillsätter en social- och hälsovårdssektion. Sektionen 
har tretton ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Fullmäktige väljer en ordinarie ledamot i stadsstyrelsen till ordförande i 
sektionen och en ledamot i sektionen till vice ordförande.

4 §
Föredragning



Helsingfors stad Protokoll 11/2012 677 (701)
Stadsfullmäktige

Kj/15
06.06.2012

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

– – –
Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet föredrar 
ärendena vid social- och hälsovårdssektionens sammanträden, med 
beaktande av det som är föreskrivet i 2 mom.

8 b §
Social- och hälsovårdssektionens uppgifter

Social- och hälsovårdssektionen har innan instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet trätt i 
kraft till uppgift

1. att besluta om indelning av social- och hälsovårdsverkets 
avdelningar i enheter på byrånivå

2. att besluta om tillsättande av byråchefstjänsterna vid social- och 
hälsovårdsverkets enheter på byrånivå

3. att ge utlåtande då tjänsten som chef för social- och 
hälsovårdsverket ska tillsättas

4. att ge utlåtande då avdelningschefstjänsterna vid social- och 
hälsovårdsverket ska tillsättas
  

5. att besluta om indelning av barnomsorgsverket i enheter på 
byrånivå

6. att besluta om tillsättande av byråchefstjänsterna vid 
barnomsorgsverkets enheter på byrånivå

7. att i fråga om social- och hälsovårdsverket godkänna driftsplan 
inom ramen för budgeten för år 2013

8. att i fråga om barnomsorgsverket godkänna driftsplan inom ramen 
för budgeten för år 2013

9. att följa omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet och 
barnomsorgsväsendet.

Social- och hälsovårdssektionen ska efter att instruktionen för social- 
och hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet 
trätt i kraft sköta de uppgifter som ankommer på social- och 
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hälsovårdsnämnden och dess sektioner och på barnomsorgsnämnden 
men som inte tål dröjsmål.

Social- och hälsovårdssektionen kan i enskilda fall överföra ett ärende 
som omfattas av dess befogenheter till stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutade vidare välja tretton ledamöter och tretton 
ersättare i stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion, en ordinarie 
ledamot i stadsstyrelsen till ordförande i sektionen och en ledamot i 
sektionen till vice ordförande för en mandattid som börjar med att detta 
beslut verkställs och slutar med att social- och hälsovårdsnämnden, 
som regleras genom instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet, 
och barnomsorgsnämnden, som regleras genom instruktionen för 
barnomsorgsväsendet, håller sitt första sammanträde:

ledamot ersättare
  
ordförande Risto Rautava Sirpa Asko-Seljavaara
vice ordförande Sirkku Ingervo Jussi Tarkkanen
Seija Muurinen Ari Huovinen
Olli Valtonen Heidi Ruhala
Sami Heistaro Tuomas Nurmela
Mari Puoskari Sanna Vesikansa
Hannu Tuominen Tuuli Kousa
Jouko Malinen Reijo Vuorento
Terhi Mäki Sara Paavolainen
Tarja Tenkula Vertti Kiukas
Outi Ojala Jouko Kajanoja
Nils Torvalds Jan D. Oker-Blom
Nina Huru Eeva Kuuskoski

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginhallituksen johtosääntö
2 Seurantaryhmä 12.12.2011
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra 12 § i instruktionen för stadsstyrelsen 
så att paragrafen får den nedanstående lydelsen, räknat från 1.1.2013.

12 § 
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet

Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet (Stj) hör ärenden rörande social- och 
hälsovårdsväsendet och barnomsorgsväsendet.

Till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet hör dessutom ärenden angående

 social- och hälsovårdsnämnden  
 barnomsorgsnämnden

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt inrätta en social- och 
hälsovårdssektion inom stadsstyrelsen och ge sektionen till uppgift att 
verkställa omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet och 
barnomsorgsväsendet. Stadsfullmäktige beslutar också temporärt 
ändra instruktionen för stadsstyrelsen så att det införs en ny paragraf 2 
b, ett nytt 4 mom. i 4 § och en ny paragraf 8 b. De nya bestämmelserna 
gäller från den dag detta beslut verkställs till den dag social- och 
hälsovårdsnämnden, som regleras genom instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet, och barnomsorgsnämnden, som regleras genom 
instruktionen för barnomsorgsväsendet, håller sitt första sammanträde.

2 b § 
Social- och hälsovårdssektionen

Stadsfullmäktige tillsätter en social- och hälsovårdssektion. Sektionen 
har tretton ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Fullmäktige väljer en ordinarie ledamot i stadsstyrelsen till ordförande i 
sektionen och en ledamot i sektionen till vice ordförande.

4 §
Föredragning

– – –
Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet föredrar 
ärendena vid social- och hälsovårdssektionens sammanträden, med 
beaktande av det som är föreskrivet i 2 mom.

8 b §
Social- och hälsovårdssektionens uppgifter
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Social- och hälsovårdssektionen har innan instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet trätt i 
kraft till uppgift

1. att besluta om indelning av social- och hälsovårdsverkets 
avdelningar i enheter på byrånivå

2. att besluta om tillsättande av byråchefstjänsterna vid social- och 
hälsovårdsverkets enheter på byrånivå 

3. att ge utlåtande då tjänsten som chef för social- och 
hälsovårdsverket ska tillsättas
 

4. att ge utlåtande då avdelningschefstjänsterna vid social- och 
hälsovårdsverket ska tillsättas
  

5. att besluta om indelning av barnomsorgsverket i enheter på 
byrånivå

6. att besluta om tillsättande av byråchefstjänsterna vid 
barnomsorgsverkets enheter på byrånivå

7. att i fråga om social- och hälsovårdsverket godkänna driftsplan 
inom ramen för budgeten för år 2013 

8. att i fråga om barnomsorgsverket godkänna driftsplan inom ramen 
för budgeten för år 2013

9. att följa omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet och 
barnomsorgsväsendet. 

Social- och hälsovårdssektionen ska efter att instruktionen för social- 
och hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet 
trätt i kraft sköta de uppgifter som ankommer på social- och 
hälsovårdsnämnden och dess sektioner och på barnomsorgsnämnden 
men som inte tål dröjsmål.

Social- och hälsovårdssektionen kan i enskilda fall överföra ett ärende 
som omfattas av dess befogenheter till stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutar vidare välja tretton ledamöter och tretton 
ersättare i stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion, en ordinarie 
ledamot i stadsstyrelsen till ordförande i sektionen och en ledamot i 
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sektionen till vice ordförande för en mandattid som börjar med att detta 
beslut verkställs och slutar med att social- och hälsovårdsnämnden, 
som regleras genom instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet, 
och barnomsorgsnämnden, som regleras genom instruktionen för 
barnomsorgsväsendet, håller sitt första sammanträde:

ledamot ersättare

ordförande______________  _______________________
vice ordförande___________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 Jouko Malinen  Reijo Vuorento
 Terhi Mäki  Sara Paavolainen
 Tarja Tenkula  Vertti Kiukas
 Outi Ojala  Jouko Kajanoja
 Nils Torvalds  Jan D. Oker-Blom
 Nina Huru  _______________________

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Sammandrag

Verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet måste ändras i instruktionen för stadsstyrelsen så 
att det är i överensstämmelse med det omorganiserade social- och 
hälsovårdsväsendet.

Innan instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet och 
instruktionen för barnomsorgsväsendet trätt i kraft måste det fattas 
beslut som hänför sig till verkställandet av instruktionerna, och efter att 
instruktionerna trätt i kraft måste de uppgifter för social- och 
hälsovårdsnämnden och barnomsorgsnämnden som inte tål dröjsmål 
bli skötta inom förvaltningen. En tillfällig social- och hälsovårdssektion 
inrättas inom stadsstyrelsen för uppgifterna i fråga.  

Föredraganden

Socialnämnden, dess sektioner, hälsovårdsnämnden, socialverket och 
hälsovårdscentralen fortsätter till utgången av år 2012 med sin 
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verksamhet i enlighet med den gällande instruktionen för 
socialväsendet respektive den gällande instruktionen för 
hälsovårdsväsendet. Redan år 2012, innan instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet trätt i 
kraft, måste det fattas beslut som hänför sig till verkställandet av 
instruktionerna, och efter 1.1.2013, efter att instruktionerna trätt i kraft 
men innan social- och hälsovårdsnämndens och 
barnomsorgsnämndens mandattid börjat, måste de uppgifter för de nya 
nämnderna som inte tål dröjsmål bli skötta inom förvaltningen. En 
tillfällig social- och hälsovårdssektion måste inrättas inom 
stadsstyrelsen för uppgifterna i fråga. 

Detaljmotivering för ändringarna i instruktionen för stadsstyrelsen

Instruktionsändringarna har beretts i samråd med stadgekommittén.

12 §
Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet

Verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och 
hälsovårdsväsendet ändras så att det är i överensstämmelse med 
verksamhetsområdena i instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet, 
räknat från den dag instruktionerna träder i kraft. 

2 b §
Social- och hälsovårdssektionen

Bestämmelser om tillsättande av kommunala organ, bl.a. sektioner 
inom kommunstyrelsen, och om val av ledamöter och ordförande ingår 
i 17 och 18 § i kommunallagen. Enligt lagen tillsätter 
kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i sektioner. Till ordförande 
i en sektion ska det på basis av 18 § 3 mom. väljas en ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. Social- och hälsovårdssektionen föreslås 
få tretton ledamöter.

4 § 
Föredragning

– – –
Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet föredrar 
ärendena vid social- och hälsovårdssektionens sammanträden. Enligt 4 
§ 2 mom. i instruktionen för stadsstyrelsen har stadsdirektören rätt att 
föredra ett ärende som hör till en biträdande stadsdirektörs 
verksamhetsområde och att överföra föredragningen av ett ärende som 
hör till hans eget verksamhetsområde på en biträdande stadsdirektör.
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8 b §
Social- och hälsovårdssektionens uppgifter

Redan år 2012, innan instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet 
och instruktionen för barnomsorgsväsendet trätt i kraft, måste det fattas 
beslut som hänför sig till verkställandet av instruktionerna. Social- och 
hälsovårdssektionens uppgifter i punkterna 1–8 i 8 b § 1 mom. i 
instruktionen för stadsstyrelsen har att göra med verkställandet av de 
nya instruktionerna och omfattas av de nya nämndernas befogenheter. 
Besluten om det som är angivet i punkterna måste fattas före 
31.12.2012 för att de nya nämnderna och verken ska kunna inleda sin 
verksamhet 1.1.2013. De ledande tjänsteinnehavarna måste väljas och 
beslut om hushållningen fattas redan år 2012. Uppgiften i punkt 9, att 
följa omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet och 
barnomsorgsväsendet, är innehållsmässigt densamma som uppgiften 
för en uppföljningsgrupp som tillsattes av stadsstyrelsen 12.12.2011 
(1120 §). Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer 
stadsstyrelsen i samband med att beslutet verkställs att upplösa 
uppföljningsgruppen.   

Enligt 8 b § 2 mom. i instruktionen för stadsstyrelsen ska social- och 
hälsovårdssektionen efter att instruktionen för social- och 
hälsovårdsväsendet och instruktionen för barnomsorgsväsendet trätt i 
kraft 1.1.2013 sköta de uppgifter som ankommer på social- och 
hälsovårdsnämnden och dess sektioner och på barnomsorgsnämnden 
men som måste skötas i brådskande ordning. De nya nämnderna, som 
får sin sammansättning utifrån resultatet vid kommunalvalet hösten 
2012, beräknas inleda sin verksamhet senast i början av februari 2013. 

Enligt 8 b § 3 mom. kan social- och hälsovårdssektionen överföra ett 
ärende som omfattas av dess befogenheter till stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen påpekar att stadsfullmäktige bör välja ledamöter i 
social- och hälsovårdssektionen. "Valbar till kommunstyrelsen är den 
som är valbar till fullmäktige, dock inte

1. den som är anställd hos kommunen inom kommunens 
centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,  

2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en 
nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ 
eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga 
om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida 
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väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt 
behandlas i kommunstyrelsen. 

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett 
samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i 
kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan 
motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen." (35 § i 
kommunallagen)

"Angående kommunstyrelsens, nämnders och direktioners sektioner 
gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om organet i fråga." (17 § 4 
mom. i kommunallagen)

"I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga 
organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, 
med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl 
talar för något annat." (4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män) "Myndigheter och alla de parter som ombeds utse 
kandidater till de organ som nämns i denna paragraf skall i mån av 
möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post." (4 a § 3 
mom. i samma lag)

"Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda skall förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som 
motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som skall väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, 
skall den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna personliga, skall kandidaterna godkännas före valet och 
uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är 
ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till 
ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största 
jämförelsetalen.

Vid proportionella val skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas 
om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om 
val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval skall 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten." (60 § i 
kommunallagen)

Den gällande instruktionen för stadsstyrelsen och beslutet 12.12.2011 
(1120 §) om tillsättande av en uppföljningsgrupp utgör bilagor till detta 
ärende på föredragningslistan.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginhallituksen johtosääntö
2 Seurantaryhmä 12.12.2011

För kännedom

Sosiaalilautakunta
Terveyslautakunta
Opetuslautakunta
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
Opetusvirasto
Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus
Henkilöstökeskus
Stj-rooteli

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 655

HEL 2012-007005 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien muuttaa 
kaupunginhallituksen johtosäännön 12 §:n kuulumaan seuraavasti:

12 § 
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan (Stj) 
toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveystointa sekä 
varhaiskasvatustointa koskevat asiat. 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan 
kuuluvat lisäksi asiat, jotka koskevat  
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 sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja
 varhaiskasvatuslautakuntaa

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen organisaatiouudistuksen 
toimeenpanoa varten kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston.  
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosääntöä väliaikaisesti siten, että johtosääntöön lisätään uudet 2b 
§, 4 §:n 4 momentti ja 8 b §, jotka ovat voimassa tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkaen siihen asti, kun sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut sosiaali- ja 
terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ensimmäisen kerran 
kokoontuvat: 

2b § 
Sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa sosiaali- ja terveysjaoston. Jaostossa on 
13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.   

4 §
Esittely

- - - - - -
Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittelee 
asiat sosiaali- ja terveysjaostossa, ottaen huomioon mitä 2 momentissa 
on määrätty. 

8b §
Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävät

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on ennen sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen voimaantuloa 

1. päättää sosiaali- ja terveysviraston osastojen toimistotasoisesta 
yksikköjaosta

2. päättää sosiaali- ja terveysviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

3. antaa lausunto sosiaali- ja terveysviraston päällikön virkaa 
täytettäessä
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4. antaa lausunnot sosiaali- ja terveysviraston osastojen päälliköiden 
virkoja täytettäessä
   

5. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisesta yksikköjaosta

6. päättää varhaiskasvatusviraston toimistotasoisten yksiköiden 
päälliköiden virkojen täyttämisestä

7. hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston talousarvion 
käyttösuunnitelma vuodelle 2013

8. hyväksyä varhaiskasvatusviraston talousarvion käyttösuunnitelma 
vuodelle 2013

9. seurata sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
organisaation uudistamista

Sosiaali- ja terveysjaoston tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimen ja 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöjen tultua voimaan huolehtia niistä 
sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen jaostoille sekä 
varhaiskasvatuslautakunnalle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät siedä 
viivytystä.     

Sosiaali- ja terveysjaosto voi yksittäistapauksessa saattaa 
toimivaltaansa kuuluvan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee valita tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi siihen asti, kun sosiaali- ja 
terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut 
sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta 
ensimmäisen kerran kokoontuvat, kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveysjaostoon 13 jäsentä ja 13 varajäsentä sekä puheenjohtajan 
kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ja varapuheenjohtajan 
jaoston jäsenistä:

jäsen varajäsen

puheenjohtaja______________  _______________________
varapuheenjohtaja___________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
 _________________________  _______________________
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 _________________________  _______________________
 Jouko Malinen  Reijo Vuorento
 Terhi Mäki  Sara Paavolainen
 Tarja Tenkula  Vertti Kiukas
 Outi Ojala  Jouko Kajanoja
 Nils Torvalds  Jan D. Oker-Blom
 Nina Huru  _______________________

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

21.05.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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§ 205
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande nio 
motioner

HEL 2012-008639, 2012-008634, 2012-008635, 2012-008636, 2012-008629, 2012-008633, 2012-008637, 2012-
8638, 2012-008632

1. Budgetmotion av ledamoten Antti Valpas m.fl. om stärkande av 
handikapprådets ställning

2. Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om ersättning av 
högspänningsledningen i Fiskehamnens bostadsområde med en 
markkabel

3. Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om öppna data

4. Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om en minnesplatta till 
Långa brons 100-årsjubileum

5. Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om ett försök med 
avgiftsfri kollektivtrafik

6. Motion av ledamoten Sanna Vesikansa om utredning av 
kundtillfredsställelsen med dagvårdsklubbar

7. Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om justering av kriterierna 
för de äldres hemmaboende

8. Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om servicebostäder för 
äldre

9. Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om tryggande av den 
synnerligen hotade havsöringens lekvandring

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Minerva Krohn
puheenjohtaja
ordförande
190 - 204

Leena Mickwitz
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
190 - 196

Hannu Hyttinen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
197, 198

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
199 - 204

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Olli Valtonen Terhi Mäki

Heikki Karu Elina Moisio



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 691 (701)
Kaupunginvaltuusto

06.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.06.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 15.06.2012 och det beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.

Antti Peltonen
vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö
stf. chef för beslutsberedningsenheten
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
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 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

2
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä 
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

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

 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu 

viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa 

kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid
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Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av 
beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks
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I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 90 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 

Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildnings- och personalväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

2
BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra 

myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har 
konsekvenser

 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden 
som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska 
område där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast 
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär 
anses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter
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 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare 
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i 
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det 
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga 
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver 
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet 
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat
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 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 90 euro för 
behandlingen av ärendet.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13701

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00. 


