
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013
Kaupunginvaltuusto

09.10.2013

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

Kokousaika 09.10.2013 18:00 - 20:55

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
poistui 19:56, saapui 20:18, poistui 
20:29, poissa 358 - 361 ja 364 - 
366§

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura poistui 19:25, poissa: 357 - 366§
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli saapui 18:06, poissa: 353§
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi poistui 19:25, poissa: 357 - 366§
Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sinnemäki, Anni
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vapaavuori, Jan
Vuorjoki, Anna
Ahola, Riku varajäsen
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Ingervo, Sirkku varajäsen
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poistui 19:25, poissa: 357 - 366§
Karhu, Jessica varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen
Lovén, Jape varajäsen
Moisio, Elina varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen
Ohisalo, Maria varajäsen

saapui 19:25, poissa: 353 - 355§
Rantanen, Tuomas varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen

saapui 19:25, poissa: 353 - 355§
Vesikansa, Sanna varajäsen
Vuorinen, Markku varajäsen

saapui 19:25, poissa: 353 - 355§
Xia, Belle Selene varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Saxholm, Tuula vs. rahoitusjohtaja

poissa: 355§
Summanen, Juha osastopäällikkö
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
Pennanen, Sari-Anna kaupunginasiamies

Asiantuntijat

Rimpilä, Katja erityissuunnittelija
Grönholm, Niclas linjanjohtaja
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Tid 09.10.2013 18:00 - 20:55

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande

avlägsnade sig 19:56, anlände 
20:18, avlägsnade sig 20:29, 
frånvarande: 358 - 361 och 364 - 
366§

Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura avlägsnade sig 19:25, frånvarande: 

357 - 366§
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli anlände 18:06, frånvarande: 353§
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lipponen, Päivi avlägsnade sig 19:25, frånvarande: 

357 - 366§
Loukoila, Eija
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sinnemäki, Anni
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vapaavuori, Jan
Vuorjoki, Anna
Ahola, Riku ersättare
Finne-Elonen, Laura ersättare
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Ingervo, Sirkku ersättare
avlägsnade sig 19:25, frånvarande: 
357 - 366§

Karhu, Jessica ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare
Lovén, Jape ersättare
Moisio, Elina ersättare
Nyholm, Henrik ersättare
Ohisalo, Maria ersättare

anlände 19:25, frånvarande: 353 - 
355§

Rantanen, Tuomas ersättare
Taipale, Kaarin ersättare

anlände 19:25, frånvarande: 353 - 
355§

Vesikansa, Sanna ersättare
Vuorinen, Markku ersättare

anlände 19:25, frånvarande: 353 - 
355§

Xia, Belle Selene ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Räty, Laura biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Ratasvuori, Eila förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula stf. finansdirektör

frånvarande: 355§
Summanen, Juha avdelningschef
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Kari, Tapio presschef
Katajamäki, Paula informatör
Waronen, Eero kommunikationschef
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti stf. chef för 

beslutsberedningsenheten
Pennanen, Sari-Anna ledande stadsombudsman
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Sakkunniga

Rimpilä, Katja specialplanerare
Grönholm, Niclas linjedirektör
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§ Asia

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

354 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

355 Pj/3 Kyselytunti
Frågestund

356 Kj/4 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

357 Kj/5 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä 
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
asettaminen
Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen och inrättande av en 
ledarskapssektion och en IT-sektion inom stadsstyrelsen

358 Kj/6 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2014

359 Ryj/7 Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen
Ändring av instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen

360 Kaj/8 Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 
12189, Sörnäistenniemi)
Detaljplaneändring för tomterna 10587/1-3 och 10 i Sörnäs (nr 12189, 
Sörnäsudden)

361 Kaj/9 Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus)
Detaljplaneändring för tomten 31038/12, gatuområde och 
underjordiska utrymmen på Drumsö (nr 12079, Drumsö köpcentrum)

362 Kaj/10 Laajasalon korttelien 49287- 49302 ja puisto-, vesi- ja katualueiden 
sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, 
Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)
Detaljplan för kvarteren 49287 - 49302 och park-, vatten- och 
gatuområden samt småbåtshamn på Degerö (nr 12130, 
Kronbergsstranden, Håkansvik 2)

363 Sj/11 Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen
Tillsättande av tjänsten som konstmuseichef

364 Sj/12 Opetustoimen johtosäännön muuttaminen
Ändring av instruktionen för utbildningsväsendet
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365 Sj/13 Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen
Administrativ sammanslagning av de svenska skolorna i västra 
distriktet

366 -/14 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner
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§ 353
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely

Nimenhuuto ja estyneet

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä 
järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi 
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella 
puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista
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§ 354
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
valtuutetut Minerva Krohn ja Jan Vapaavuori sekä varatarkastajiksi 
valtuutetut Zahra Abdulla ja Sami Muttilainen.
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§ 355
Kyselytunti

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Mari Holopaisen kysymys 
päivähoitopaikkojen riittävyydestä ja budjetoinnista, valtuutettu Ville 
Jalovaaran kysymys Länsimetron rakentamisaikatauluista ja valtuutettu 
Seija Muurisen kysymys kotihoidon tuesta.
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§ 356
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta 

HEL 2013-007041 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Jasna Mieskoskelle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Jasna Mieskoskelle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
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Jasna Mieskoski (SDP) pyytää vapautusta kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisten 
syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Jasna Mieskosken Risto 
Kolasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston 
olisi valittava Risto Kolaselle uusi henkilökohtainen varajäsen 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1005

HEL 2013-007041 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Jasna Mieskoskelle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 
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Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Korjattu 18.10.2013 AP (Hallintolaki 51 
§):sukunimi Laakkonen

§ 357
Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä 
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
asettaminen

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kaupunginhallituksen johtosääntöön 
uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät

Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 
kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset 
voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on

1. tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista 
periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista 

2. seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista 
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3. hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien 
esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden 
kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona euroa

4. antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman 
kokonaisuudesta. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston 
kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät 
toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa 
kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja 
ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti asettaa kaupunginhallituksen 
johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen 
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän 
päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

Johtamisen jaosto:

 jäsen varajäsen
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

puheenjohtaja Lasse Männistö
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

  

Tietotekniikkajaosto:

 jäsen varajäsen
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
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3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. Otso Kivekäs Jasmin Hamid
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laakkonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth René Hursti

puheenjohtaja Otso Kivekäs
varapuheenjohtaja Ulla-Marja Urho

  

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

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 
valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Sari Mäkimattilan kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi 2 b pykälän 
muuttamiseksi niin, että johtamisen jaostoon valitaan kaikkien 
valtuustoryhmien edustus.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa esityksen uuteen 
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valmisteluun 2 b pykälän muuttamiseksi niin, että johtamisen jaostoon 
valitaan kaikkien valtuustoryhmien edustus.

Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Riku Ahola, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka 
Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena 
Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia, Ville 
Ylikahri

Ei-äänet: 3
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Sari Mäkimattila

Tyhjä: 3
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sami Muttilainen

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty seuraavat 
vastaehdotukset:

Valtuutettu Emma Kari esitti Otso Kivekästä jäseneksi ja 
puheenjohtajaksi tietotekniikkajaostoon.

Valtuutettu Harri Lindell esitti René Hurstia varajäseneksi Nuutti 
Hyttisen tilalle tietotekniikkajaostoon.
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Puheenjohtajan esityksestä kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
ilman äänestystä hyväksyä valtuutettujen Emma Karin ja Harri Lindellin 
tekemät vastaehdotukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf
2 Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä kaupunginhallituksen 
johtosääntöön uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät

Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 
kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset 
voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on
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1       tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista 
periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista 

2       seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista 

3       hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien 
esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio 
ylittää miljoona euroa 

4       antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman 
kokonaisuudesta. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston 
kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät 
toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa 
kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja 
ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee asettaa kaupunginhallituksen 
johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen 
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän 
päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

Johtamisen jaosto:

 jäsen varajäsen
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

puheenjohtaja Lasse Männistö
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki
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Tietotekniikkajaosto:

 jäsen varajäsen
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. ____________ Jasmin Hamid
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laaksonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth Nuutti Hyttinen

puheenjohtaja ______________
varapuheenjohtaja Ulla-Marja Urho

  

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston 
perustaminen liittyy kaupunginvaltuuston 24.4.2013, 122 § hyväksymän 
strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanoon.

Strategiaohjelman osion Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen 
kohdan Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö toimenpiteenä 
todetaan, että kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Uudistuksen 
tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, 
demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja 
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin 
johtamisessa. Uudistusta valmistelemaan nimetään 
kaupunginhallituksen jaosto, jossa edustettuina ovat kaikki 
kaupunginhallitusryhmät. Jaosto tekee esitykset johtamisjärjestelmän 
uudistamisesta niin, että ne voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa. 
Johtamisen jaosto on tarkoitus lakkauttaa, kun uudistus on tullut 
voimaan.

Saman osion kohdan Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut toimenpiteenä 
mainitaan, että kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan IT-jaosto, 
joka valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja 
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tietotekniikkainvestointeja eri hallinnonaloilla. Tavoitteena on yhteisten 
perus-IT-tehtävien hoitaminen keskitetysti keskushallinnossa.

Tietotekniikkajaoston tehtäväksi esitetään lisäksi, että se hyväksyy 
tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esitykset 
tietotekniikkahankkeista, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona 
euroa. Tämä koskee kaupunkiyhteisiä tietotekniikkahankkeita ja 
kaikkien hallintokuntien hankkeita.

Jaostoihin tulisi konsernijaoston mallin mukaisesti yhdeksän jäsentä 
varajäsenineen, jotta varmistetaan mahdollisuus toisaalta riittävän 
laaja-alaiseen osallistumiseen ja toisaalta tehokkaaseen työskentelyyn. 
Koska kysymyksessä on kaupunginhallituksen jaosto, puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja olisivat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Kaupunginjohtaja toimisi esittelijänä johtamisen jaostossa, koska 
kysymys on kaupungin johtamiseen ja keskushallinnon toimintaan 
liittyvistä asioista.

Tietotekniikkajaostossa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja 
esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat samoin kuin konsernijaostossa. 
Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia 
kuuluu.

Esitys on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa, joten 
erillistä sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole annettu.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tulisi valita 
kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston ja johtamisen jaoston 
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.
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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 
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 muutosesitykset 
sisältävä johtosääntöluonnos ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf
2 Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2013 § 982

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä kaupunginhallituksen 
johtosääntöön uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät
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Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 
kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset 
voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on

1       tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista 
periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista 

2       seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista 

3       hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien 
esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio 
ylittää miljoona euroa 

4       antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman 
kokonaisuudesta. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston 
kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät 
toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa 
kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja 
ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee asettaa kaupunginhallituksen 
johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen 
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän 
päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

Johtamisen jaosto:

 jäsen varajäsen
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
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5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

puheenjohtaja Lasse Männistö
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

  

Tietotekniikkajaosto:

 jäsen varajäsen
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. ____________ Jasmin Hamid
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laaksonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth Nuutti Hyttinen

puheenjohtaja ______________
varapuheenjohtaja Ulla-Marja Urho

  

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

16.09.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Esitetään, että IT-jaostoon valitaan puheenjohtajan 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jasmin Hamid Sirkku Ingervon tilalle.

09.09.2013 Pöydälle

02.09.2013 Pöydälle

26.08.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 358
Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
pitää kokouksensa vuonna 2014 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä 
peruuttaa kokousta:

nro viikko päivä klo  
     
1 3 15.1.2014 18   
2 5 29.1.2014 18   kyselytunti
3 7 12.2.2014 18   aloitekäsittely 
4 9 26.2.2014 18   kyselytunti 
5 11 12.3.2014 18  
6 13 26.3.2014 18   kyselytunti 
7 15 9.4.2014 18  
8 17 23.4.2014 18   kyselytunti 
9 19 7.5.2014 18   aloitekäsittely 
10 21 21.5.2014 18   kyselytunti 
11 23 4.6.2014 16   
12 25 18.6.2014 16   tilinpäätös 
13 35 27.8.2014 18    
14 37 10.9.2014 18   kyselytunti 
15 39 24.9.2014 18   aloitekäsittely 
16 41 8.10.2014 18   kyselytunti 
17 43 22.10.2014 18    
18 45 5.11.2014 15   talousarvio
19 46 12.11.2014 16   talousarvio, kyselytunti 
20 48 26.11.2014 16   aloitekäsittely 
21 50 10.12.2014 16    

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtaja voi samassa 
järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2014 
seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan 
varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän 
tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro viikko päivä klo  
     
1 3 15.1.2014 18   
2 5 29.1.2014 18   kyselytunti
3 7 12.2.2014 18   aloitekäsittely 
4 9 26.2.2014 18   kyselytunti 
5 11 12.3.2014 18  
6 13 26.3.2014 18   kyselytunti 
7 15 9.4.2014 18  
8 17 23.4.2014 18   kyselytunti 
9 19 7.5.2014 18   aloitekäsittely 
10 21 21.5.2014 18   kyselytunti 
11 23 4.6.2014 16   
12 25 18.6.2014 16   tilinpäätös 
13 35 27.8.2014 18    
14 37 10.9.2014 18   kyselytunti 
15 39 24.9.2014 18   aloitekäsittely 
16 41 8.10.2014 18   kyselytunti 
17 43 22.10.2014 18    
18 45 5.11.2014 15   talousarvio
19 46 12.11.2014 16   talousarvio, kyselytunti 
20 48 26.11.2014 16   aloitekäsittely 
21 50 10.12.2014 16    

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi 
samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Esittelijä
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Kuntalain 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu 
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja 
katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan 
valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään 
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1035

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2014 
seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan 
varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän 
tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro viikko päivä klo  
     
1 3 15.1.2014 18   
2 5 29.1.2014 18   kyselytunti
3 7 12.2.2014 18   aloitekäsittely 
4 9 26.2.2014 18   kyselytunti 
5 11 12.3.2014 18  
6 13 26.3.2014 18   kyselytunti 
7 15 9.4.2014 18  
8 17 23.4.2014 18   kyselytunti 
9 19 7.5.2014 18   aloitekäsittely 
10 21 21.5.2014 18   kyselytunti 
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11 23 4.6.2014 16   
12 25 18.6.2014 16   tilinpäätös 
13 35 27.8.2014 18    
14 37 10.9.2014 18   kyselytunti 
15 39 24.9.2014 18   aloitekäsittely 
16 41 8.10.2014 18   kyselytunti 
17 43 22.10.2014 18    
18 45 5.11.2014 15   talousarvio
19 46 12.11.2014 16   talousarvio, kyselytunti 
20 48 26.11.2014 16   aloitekäsittely 
21 50 10.12.2014 16    

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi 
samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 359
Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

HEL 2013-009126 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
muuttaa Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 5, 6, 7, 9, 
10 ja 11 §:t kuulumaan seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

5 § Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

 hallinto- ja kehittämisosasto
 pelastustoimen osasto
 tekninen osasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 § Johtaminen

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

Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä on hallintopäällikkö.

Pelastustoimen osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Teknisen osaston päällikkönä on tekninen päällikkö.

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

7 § Osastojen toimialat

Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimen riskianalyysin laatimisesta ja ylläpidosta
2. huolehtia väestönsuojelun suunnittelusta ja kaupungin eri 

virastojen ja laitosten väestönsuojeluun kuuluvan toiminnan 
yhteen sovittamisesta
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3. huolehtia pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn 
ja varautumisen sekä ensihoitopalvelun tuotannon kehittämis-, 
suunnittelu- ja valmistelutehtävistä

4. huolehtia nuohouksen valvonnasta
5. huolehtia viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 

taloushallinto-, henkilöstö-, viestintä- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä.

Pelastustoimen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
varautumiseen kuuluvista tehtävistä ja virastolle määrättyjen 
ensihoitotehtävien suorittamisesta

2. huolehtia tehtyjen sopimusten mukaisesta yhteistyöstä 
sopimuspalokuntien kanssa

3. huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin erikseen 
säädetään pelastustoimen tehtäväksi.

Teknisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

1. huolehtia investointien suunnittelusta ja seurannasta
2. huolehtia tietohallinnon, materiaalihallinnon, kalusto- ja 

kiinteistöhuollon ja muista teknisistä tukipalveluista.

9 § Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lauta-
kunnan määräämä osastopäällikkö tai muu pelastuslaitoksen 
viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

11 § Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on pelastusalan 
korkeakoulututkinto tai pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto 
ja vähintään opistotasoinen tutkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena 
on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Hallintopäällikön ja teknisen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja huomioon ottaen, mitä erikseen on säädetty.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että edellä mainitut muutokset 
tulevat voimaan 1.11.2013 lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Ehdotus pelastustoimen muutetuksi johtosäännöksi
3 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 13.9.2013

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:t kuulumaan 
seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

5 § Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

 hallinto- ja kehittämisosasto
 pelastustoimen osasto
 tekninen osasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.
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6 § Johtaminen

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

Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä on hallintopäällikkö.

Pelastustoimen osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Teknisen osaston päällikkönä on tekninen päällikkö.

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

7 § Osastojen toimialat

Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimen riskianalyysin laatimisesta ja ylläpidosta
2. huolehtia väestönsuojelun suunnittelusta ja kaupungin eri 

virastojen ja laitosten väestönsuojeluun kuuluvan toiminnan 
yhteen sovittamisesta

3. huolehtia pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn 
ja varautumisen sekä ensihoitopalvelun tuotannon kehittämis-, 
suunnittelu- ja valmistelutehtävistä

4. huolehtia nuohouksen valvonnasta
5. huolehtia viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 

taloushallinto-, henkilöstö-, viestintä- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä.

Pelastustoimen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
varautumiseen kuuluvista tehtävistä ja virastolle määrättyjen 
ensihoitotehtävien suorittamisesta

2. huolehtia tehtyjen sopimusten mukaisesta yhteistyöstä 
sopimuspalokuntien kanssa

3. huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin erikseen 
säädetään pelastustoimen tehtäväksi.

Teknisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

1. huolehtia investointien suunnittelusta ja seurannasta
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2. huolehtia tietohallinnon, materiaalihallinnon, kalusto- ja 
kiinteistöhuollon ja muista teknisistä tukipalveluista.

9 § Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lauta-
kunnan määräämä osastopäällikkö tai muu pelastuslaitoksen 
viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

11 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on pelastusalan 
korkeakoulututkinto tai pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto 
ja vähintään opistotasoinen tutkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena 
on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Hallintopäällikön ja teknisen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja huomioon ottaen, mitä erikseen on säädetty.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että edellä mainitut muutokset 
tulevat voimaan 1.11.2013 lukien.

Tiivistelmä

Pelastuslaitoksen johtosäännön muuttamisen taustalla on 
organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on keventää pelastuslaitoksen 
hallinnollista organisaatiota yhdistämällä riskienhallintaosasto ja 
hallinto-osasto yhdeksi hallinto- ja kehittämisosastoksi ja eriyttämällä 
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pelastustoimen kenttätoiminta omaan osastoonsa. Uuden 
johtosäännön tavoitteena on mahdollistaa pelastuslaitoksen toiminnan 
ja johtamisen joustava järjestäminen ja antaa pohja matriisimaisen 
ohjausjärjestelmän luomiselle.

Esittelijä

Organisaatiouudistuksen tausta ja tavoitteet

Pelastuslaitoksessa on nykyisin neljä osastoa. Operatiivisella osastolla 
on pelastustoiminnan ja ensihoidon kenttätoiminta sekä niiden 
suunnittelu ja ohjaus. Riskienhallintaosastolle kuuluu onnettomuuksien 
ehkäisy, turvallisuusviestintä, väestönsuojelun koordinointi sekä 
pelastuskoulu. Teknisellä osastolla ovat tekniset tukitoiminnot ja 
investointisuunnittelu. Hallinto-osastolle kuuluu hallinto.

Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö on 
liitteenä 1.

Operatiivisella osastolla on 515 vakanssia, riskienhallintaosastolla 66, 
teknisellä osastolla 99 ja hallinto-osastolla 14 vakanssia.

Operatiivisella osastolla on neljä alueyksikköä, pelastustoiminnan 
yksikkö ja ensihoitoyksikkö. Riskienhallintaosastolla on 
valvontayksikkö, väestönsuojeluyksikkö ja pelastuskoulu. Teknisellä 
osastolla on korjaus- ja hankintayksikkö, käyttöyksikkö, 
materiaaliyksikkö, tilayksikkö ja tietohallintoyksikkö. Hallinto-osastolla ei 
ole lainkaan yksiköitä.

Nykyisellä osastojaolla laitoksen resurssien jakaminen suunnittelu- ja 
kehittämistoimintojen kesken ja niiden priorisointi on vaikeaa. Kuva 
pelastustoimen kehittämisestä kokonaisuutena on puutteellinen. Asioita 
suunnitellaan ja tehdään osittain päällekkäin ja keskinäisessä 
tiedonkulussa on puutteita. Hallinto-osastolle kuuluu mm. 
henkilöstöjohtamisen ja viestinnän kokonaisuus, mutta osastolla ei ole 
resursseja niiden kehittämiseen. Toisaalta osaamisen kehittämistä 
tehdään kaikilla osastoilla toisistaan riippumatta ja muusta 
henkilöstöjohtamisesta irrallaan. Pelastuskoulun tietotaitoa ei saada 
täysimääräisesti hyödynnettyä. Turvallisuusviestinnän rooli 
pelastustoimen kokonaisuudessa on alimitoitettu, hajallaan eri 
yksiköissä sekä irrallaan laitoksen muun viestinnän koordinoinnista.

Osastojen yhdistämisen ja tehtävämuutosten tarkoituksena on 
mahdollistaa pelastuslaitoksen toiminnan ja johtamisen joustava 
järjestäminen ja antaa pohja matriisimainen ohjausjärjestelmän 
luomiselle. Uusi pelastustoimen osasto vastaa jatkossa kaikesta 
pelastustoimen kenttätoiminnasta, kun tähän saakka onnettomuuksien 
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ehkäisytoiminta on ollut riskienhallintaosastolla, pelastustoiminta ja 
ensihoito puolestaan operatiivisella osastolla. Vastaavasti nyt hajallaan 
olevat suunnittelu- ja kehittämistoiminnot keskitetään yhdelle osastolle, 
jolle muodostetaan kaikki ydintoiminnot kattava matriisimaisesti 
pelastustoimea ohjaava ja kehittävä sekä hallinnollisesti kevyt 
organisaatio. Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa myös entistä 
selvemmin koko viraston henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden 
ohjauksesta ja kehittämisestä, viestinnän kokonaisuudesta sekä 
talouden johtamisesta yli osastorajojen. Teknisen osaston tehtävät 
säilyvät ennallaan.

Osastomuutosten jälkeen hallinnon, suunnittelun ja kehittämisen 
toimintojen organisointi yhden johdon alle mahdollistaa näiden 
toimintojen organisoinnin tehostamisen, sujuvan resurssienjaon niiden 
välillä sekä viraston strategisten painopisteiden mukaisen toiminnan 
priorisoinnin. Muutos mahdollistaa nykyistä paremman tuen 
pelastustoimen tuotannolle sekä madaltaa ja keventää hallintoa.

Muutosten jälkeen pelastustoimen osastolla on noin 545 vakanssia, 
hallinto- ja kehittämisosastolla noin 60 ja teknisellä osastolla 99 
vakanssia.

Pelastustoimen johtosääntömuutosten valmistelu 

Pelastustoimen johtosäännön muutokset on valmisteltu yhteistyössä 
kaupunginhallituksen asettaman sääntötoimikunnan kanssa.

Pelastuslaitoksen henkilöstöryhmällä ei ole huomautettavaa esitetyn 
uuden johtosäännön osalta.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolla ei ole huomauttamista 
pelastustoimen johtosäännön muutosesitykseen.

Ehdotus muutetuksi Helsingin kaupungin pelastustoimen 
johtosäännöksi on liitteenä 2.

Perustelut

5 § Organisaatio

Voimassaolevan johtosäännön mukaan virastossa on seuraavat 
osastot: operatiivinen osasto, riskienhallinnan osasto, tekninen osasto 
sekä hallinto-osasto. Esityksen mukaisten osastojen yhdistämisen ja 
tehtävämuutosten perusteella osastojen nimiksi ehdotetaan seuraavia: 
hallinto- ja kehittämisosasto, pelastustoimen osasto sekä tekninen 
osasto.

6 § Johtaminen
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Pykälässä mainitut osastojen nimet esitetään muutettaviksi 
vastaamaan 5 §:ssä esitettyjä nimiä.

7 § Osastojen toimialat

Pykälään esitetään tehtäviksi osastojen yhdistämisestä johtuvat 
muutokset.

Pelastustoimen osastolle kuuluisivat pelastustoiminnan ja ensihoidon 
kenttätoiminta, jotka aikaisemmin kuuluivat operatiiviselle osastolle. 
Lisäksi pelastustoimen osastolle kuuluisivat onnettomuuksien ehkäisyn 
tarkastustoiminta, alueellinen turvallisuuskoulutus sekä rakenteellisen 
palonehkäisyn neuvonta, mitkä toiminnot olivat aikaisemmin nyt 
lakkautettavalla riskienhallintaosastolla.

Hallinto- ja kehittämisosastolle siirrettäisiin pelastustoiminnan, 
onnettomuuksien ehkäisyn ja ensihoidon suunnittelu- ja 
kehittämistoiminta, mitkä toiminnot olivat aikaisemmin operatiivisella 
osastolla ja riskienhallintaosastolla. Uudelle osastolle kuuluisivat 
viestinnän kokonaiskoordinointi, kun aikaisemmin viestinnän eri osa-
alueita on toteutettu kolmen eri osaston alaisuudessa. Lisäksi osastolle 
kuuluisivat kaikki hallinto-osaston aikaisemmat hallinnolliset 
tukitehtävät. Pykälässä mainitulla onnettomuuksien ehkäisyllä ja 
varautumisella tarkoitetaan pelastuslain 27 §:ssä alueen 
pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtäväksi määrättyä 
onnettomuuksien ehkäisemistä ja varautumista onnettomuuksien 
torjuntaan.

Tekniselle osastolle kuuluisivat investointisuunnittelu ja kaikki tekniset 
tukitoiminnot. Tehtävät vastaavat nykyisiä tehtäviä.

9 § Osaston päällikön tehtävät

Ehdotuksen 9. pykälästä on poistettu lakkautettavan 
riskienhallintapäällikön tehtävät. Muutoin pykälän sisältö vastaa 
voimassaolevaa pykälää.

10 § Estyneenä oleminen

Pykälään esitetään lisättäväksi mahdollisuus määrätä virastopäällikön 
sijaiseksi osastopäällikön lisäksi muu viranhaltija. Muutos on tarpeen 
osastopäälliköiden määrän vähentyessä kolmeen.

11 § Kelpoisuusvaatimukset

Pykälään esitetään tehtäväksi osastokohtaisia organisaatiomuutoksia 
vastaavat muutokset.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Ehdotus pelastustoimen muutetuksi johtosäännöksi
3 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 13.9.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakuohje; kunnallisvalitus, valtuusto

Pelastuslautakunta
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1036

HEL 2013-009126 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:t kuulumaan 
seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

5 § Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

 hallinto- ja kehittämisosasto
 pelastustoimen osasto
 tekninen osasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 § Johtaminen

Viraston päällikkönä on pelastuskomentaja, joka johtaa viraston 
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
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Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä on hallintopäällikkö.

Pelastustoimen osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Teknisen osaston päällikkönä on tekninen päällikkö.

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

7 § Osastojen toimialat

Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimen riskianalyysin laatimisesta ja ylläpidosta
2. huolehtia väestönsuojelun suunnittelusta ja kaupungin eri 

virastojen ja laitosten väestönsuojeluun kuuluvan toiminnan 
yhteen sovittamisesta

3. huolehtia pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn 
ja varautumisen sekä ensihoitopalvelun tuotannon kehittämis-, 
suunnittelu- ja valmistelutehtävistä

4. huolehtia nuohouksen valvonnasta
5. huolehtia viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 

taloushallinto-, henkilöstö-, viestintä- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä.

Pelastustoimen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
varautumiseen kuuluvista tehtävistä ja virastolle määrättyjen 
ensihoitotehtävien suorittamisesta

2. huolehtia tehtyjen sopimusten mukaisesta yhteistyöstä 
sopimuspalokuntien kanssa

3. huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin erikseen 
säädetään pelastustoimen tehtäväksi.

Teknisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

1. huolehtia investointien suunnittelusta ja seurannasta
2. huolehtia tietohallinnon, materiaalihallinnon, kalusto- ja 

kiinteistöhuollon ja muista teknisistä tukipalveluista.

9 § Osaston päällikön tehtävät
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Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lauta-
kunnan määräämä osastopäällikkö tai muu pelastuslaitoksen 
viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

11 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on pelastusalan 
korkeakoulututkinto tai pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto 
ja vähintään opistotasoinen tutkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena 
on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Hallintopäällikön ja teknisen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja huomioon ottaen, mitä erikseen on säädetty.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että edellä mainitut muutokset 
tulevat voimaan 1.11.2013 lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.09.2013 § 106

HEL 2013-009126 T 00 01 00
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Päätös

Pelastuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että Helsingin kaupungin pelastustoimen 
johtosäännön 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:t muutetaan kuulumaan 1.11.2013 
lukien liitteestä ilmenevällä tavalla.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
valmistelua (KL 91§).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Simo Wecksten, pelastuskomentaja, puhelin: 310 30000

simo.wecksten(a)hel.fi
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 360
Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 
12189, Sörnäistenniemi)

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10587 tonttien 
nro 1-3 ja 10 asemakaavan muutoksen 9.4.2013 päivätyn piirustuksen 
nro 12189 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 kartta, päivätty 9.4.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 selostus, päivätty 

9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
3 Havainnekuva, 9.4.2013
4 Vuorovaikutusraportti 9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10587 tonttien nro 1-3 ja 10 asemakaavan 
muutoksen 9.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12189 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Kalasatamaan, Sörnäistenniemen alueelle, kortteliin 10587 on laadittu 
asemakaavan muutosehdotus, jossa tonttien rakennusoikeutta 
kasvatetaan yhteensä 990 k-m2 ja korttelin sisäisiä rajoja siirretään. 
Tontti 10587/2 muutetaan palvelurakennusten korttelialueesta (P) 
erityisasumisen korttelialueeksi (AKS).

Asemakaavan muutosehdotuksessa alueen kerrosala kasvaa 990 k-m2 
ja on yhteensä 8 490 k-m2.

Esittelijä

Kaava-alue on entistä satamatoimintojen aluetta, joka rakentuu osaksi 
uutta Kalasataman Sörnäistenniemen urbaania asuin- ja työpaikka-
aluetta. 

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa kortteli on kerrostalovaltaista aluetta. 
Nyt laadittu asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11780, jonka mukaan sillä 
sijaitsee kaksi asuinkerrostalojen korttelialueen tonttia, yksi 
palvelurakennusten korttelialueen tontti ja yksi asumista palveleva 
yhteispihatontti.

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tonttien varaukset saaneiden S-Asunnot 
Oy:n, VVO:n ja Asuntotuotantotoimisto ATT:n aloitteesta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutoksen valmistelun 
yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on saatu yksi mielipide, joka 
koski tonttien 10587/3 ja 10587/12 väliin jäävää aukkoa sisäpihan ja 
Arcturuksenkadun välillä. Saatu mielipide on otettu huomioon siten, 
että tonttia 10587/12 on jonkin verran lyhennetty, jolloin sisäpihalle 
avautuva aukko jää kaavaluonnoksessa esitettyä suuremmaksi.
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Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.5.-17.6.2013. 
Siitä ei tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), Helen Sähköverkko Oy:n, kiinteistöviraston, 
pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveysviraston lausunnot, joissa ei 
esitetty muutoksia asemakaavan muutosehdotukseen.  

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia sen 
nähtävillä olon jälkeen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että päätösehdotus on 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 kartta, päivätty 9.4.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 selostus, päivätty 

9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
3 Havainnekuva, 9.4.2013
4 Vuorovaikutusraportti 9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
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Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1037

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10587 tonttien nro 1-3 ja 10 asemakaavan 
muutoksen 9.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12189 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 81

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12189, korttelin 10587 tontit 1-3 
ja 10, Sörnäistenniemi.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
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Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235
juha.rintala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.5.2013

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Kalasataman Sörnäistenniemeen on laadittu kortteliin 10587 asema-
kaavan muutosehdotus nro 12189. Helsingin kaupunki omistaa kaava-
alueen. Kaupunki on varannut kaava-alueen tontin (AK) 10587/1  
asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten Hitas I-
omistusasuntojen, tontin (P) 10587/2 S-Asunnot Oy:lle 
kehitysvammaisten asumisyksikön ja tontin (AK) 10587/3 VVO 
Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista 
varten. Yhteispihatontti (AH) 10587/10 on tarkoitus vuokrata 
Kalasataman Palvelu Oy:lle

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen 
toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä arkkitehtonisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Palvelurakennusten tontti (P) muutetaan erityis-
asumisen tontiksi (AKS). Asemakaavan muutoksessa kaava-alueen 
pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosalamäärä kasvaa 990 k-m² ollen  
8 490 k-m² aikaisemman 7 500 k-m²:n sijasta. Kaavaehdotus luo siten 
edellytyksiä myös lisärakentamiselle ja lisää hieman kaupungin vuokra-
tuloja sekä maanarvoa.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 110

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Ksv 2181_6, Capellan puistotie 4, karttaruutu H3/S4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 9.4.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelin 10587 tonttien 1 - 3 ja 10 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12189 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä
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 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn 
mielipiteeseen.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta 
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 26.2.2013

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Sörnäistenniemen tonteille 10587/ 1, 2, 3, ja 10. Aluetta rajaavat 
Arcturuksenkatu, Junonkatu, Polariksenkatu ja Capellan puistotie. 
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 5-6 -kerroksisia 
asuinkerrostaloja. Korttelin tonteilla lisätään rakennusoikeutta 860 k-m² 
ja siirretään tontin rajoja. Uusi rakennusoikeus on yhteensä 8 360 k-m². 
Tontti 10587/2 muutetaan palvelurakennusten korttelialueesta 
erityisasumisen korttelialueeksi. 

Kaavamuutos on tullut vireille tonttien varauksen saaneiden S-Asunnot 
Oy:n, VVO:n ja Asuntotuotantotoimisto ATT:n hakemuksista. Tontit 
omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on varannut tontin 10857/1 
Asuntotuotantotoimistolle vapaarahoitteisten hitas-asuntojen 
rakennuttamista varten, tontin 10587/2 S-Asunnot Oy:lle 
kehitysvammaisten ryhmäkodin rakennuttamista varten ja tontin 
10587/3 VVO:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista 
varten. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysviraston mielipidettä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta viimeistään 4.3.2013. 
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Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella ja tonteilla 
noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä 
esteettömyyslinjauksia sekä kaupungin laatimia esteettömyyden 
erikoistason suunnitteluohjeita. Kehitysvammaisten ryhmäkodin osalta 
virasto edellyttää vastaavaa laatutasoa kuin kaupungin omissa 
kehitysvammaisten asumisyksiköissä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Kaarina Rötsä, arkkitehti, puhelin: 310 24504

kaarina.rotsa(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.2.2013

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 4.2.2013 rakennusviraston 
mielipidettä 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) sijaitsevan korttelin 
10587 tonttien 1-3 ja 10 asemakaavan muutosluonnoksesta. Korttelia 
rajaavat Polariksenkatu, Capellan puistotie, Arctaruksenkatu ja 
Junonkatu.

Asemakaavamuutoksessa tonttien rakennusoikeutta kasvatetaan 
yhteensä 860 k-m2 ja korttelin sisäisiä rajoja siirretään. Tontti 10587/2 
muutetaan palvelurakennusten korttelialueesta erityisasumisen 
korttelialueeksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen 
ja kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen niistä laadittujen 
rakennussuunnitelmien mukaisesti.

Rakennusvirasto korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota korttelialueen reittien esteettömyyteen. Rakennusvirastolla ei 
ole tällä hetkellä huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 361
Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen 
asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus)

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31038 tontin 
nro 12, tason -9.0 yläpuolella, ja katualueen (Otavantie) sekä 
maanalaisten tilojen (korttelin nro 31026 tontin nro 7 osan, korttelin nro 
31039 tonttien nro 1, 3, 4, 12, 13 ja 14 osien, korttelin nro 31040 tontin 
nro 1 osan ja katualueiden) asemakaavan muutoksen 24.1.2012 
päivätyn sekä 29.5.2012 ja 23.9.2013 muutetun piirustuksen nro 12079 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 kartta, päivätty 24.1.2012, 
muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

2 Kaavamuutosnro 12079 kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitetyt 
muutokset

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 selostus, päivätty 
24.1.2012, muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

4 Havainnekuva
5 Osa päätöshistoriaa
6 Vuorovaikutusraportti 24.1.2012, täydennetty 29.5.2012 sekä 

keskustelutilaisuuden 7.4.2009 muistio

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 3
Liite 5
Liite 6
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Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Länsimetro Oy

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31038 tontin nro 12, tason -9.0 yläpuolella, ja 
katualueen (Otavantie) sekä maanalaisten tilojen (korttelin nro 31026 
tontin nro 7 osan, korttelin nro 31039 tonttien nro 1, 3, 4, 12, 13 ja 14 
osien, korttelin nro 31040 tontin nro 1 osan ja katualueiden) 
asemakaavan muutoksen 24.1.2012 päivätyn sekä 29.5.2012 ja 
23.9.2013 muutetun piirustuksen nro 12079 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uuden yhdistetyn 
ostoskeskus- ja asuinrakennuksen rakentamisen nykyisen 
ostoskeskuksen tilalle. Ostoskeskukseen rakennetaan myös 
Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti. Tontin alle on 
suunniteltu rakennettavaksi maanalaiset pysäköintitilat tonttia sekä 
metromatkustajien liityntäpysäköintiä ja tonttia 31039/1 varten. 
Ajoyhteydet tähän tilaan on järjestettävä sekä Otavantieltä että 
Lauttasaarentie 25:stä metron huoltotunnelin kautta. Tunnelista 
rakennettava haara ostoskeskukselle edellyttää Länsimetron 
maanalaisen asemakaavan muuttamista. Asuinkerrostalotonttien osalta 
tässä kaavamuutoksessa on kyse vain maanalaisen asemakaavan 
muuttamisesta. 

Tontin kerrosala kasvaa 5 400 k-m2:stä 18 360 k-m2:iin. 
Asuntokerrosala on 9 540 k-m2.

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa tontin 31038/12 alue on 
keskustatoimintojen aluetta. Muu osa kuuluu kerrostalovaltaiseen 
asumisen ja toimitilojen alueeseen.

Alueella on voimassa viisi eri asemakaavaa. Tontilla 31038/12 on 
voimassa asemakaava nro 6006. Tontilla 31026/7 on voimassa 
asemakaava nro 9331. Voimassa olevassa asemakaavassa nro 5803 
tontti 31039/1 on moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta. 
Muulla osalla alueesta on voimassa asemakaava nro 10294. Alueella 
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on voimassa myös maanalainen asemakaava nro 11800 metroa 
varten.

Kaupunki omistaa tontit 31026/7, 31039/1 ja katualueet. Muut tontit 
ovat yksityisomistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Lauttasaaren 
Liikekeskus Oy on myös jättänyt asemakaavan muutoshakemuksen.

Metron rakentamisen vaikutuksia on selvitetty ja selostettu laajasti 
Länsimetron ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä metron 
maanalaisen asemakaavan nro 11800 yhteydessä. Itäisen 
sisäänkäynnin maanpäällisten rakenteiden sekä 
ostoskeskusrakennuksen toteuttaminen koskee erityisesti 
lähinaapureiden olosuhteita.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), kiinteistöviraston ja 
kaupunginmuseon kanssa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen saapui kirjeitse 32 mielipidettä, 
joista 23 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, 9 koski päivitettyä 
ja tarkistettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan 
muutosluonnosta. Lisäksi esitettiin suullisia mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.2.–19.3.2012.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin ympäristökeskuksen, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, kaupunginmuseon 
johtokunnan, Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko 
Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), 
pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, 
kiinteistölautakunnan ja Länsimetro Oy:n lausunnot. Ehdotuksesta 
tehtiin kaksi muistutusta. 

Muistutuksissa esitettiin huomautuksia rakennusten korkeudesta, joka 
ylittää korttelin muut rakennukset, varjojen harhaanjohtavasta 
esittämisestä viitesuunnitelmassa ja Lauttasaarentien puoleisen 
tontinosan varjoisuudesta. Lisäksi Lauttasaaren Liikekeskus Oy piti 75 
m2 keskikokoa asunnoille liian suurena ja ehdotti vaadittua 
autopaikkamäärää pienennettäväksi 293 autopaikkaan. Lisäksi 
muistutusajan ulkopuolella on tullut kaksi ehdotusta koskevaa kirjettä.
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Kirjeissä moitittiin sitä, että nykyistä arvokasta ostoskeskusrakennusta 
ei säilytetä vaan kaupunkikuvaa ja asukkaiden näkymiä muutetaan. 
Ratkaisun arvioidaan aiheuttavan huomattavia kustannuksia myös 
veronmaksajille, ongelmia palveluiden saatavuudessa 
rakentamisvuosien aikana ja liikenneongelmia. Toisessa kirjeessä 
muistutettiin lähidemokratiasta ja epäillään ahneuden voittavan. 
Toisessa kirjeessä viitattiin maapoliittisiin neuvotteluihin 
kiinteistöviraston kanssa ja haluttiin tämän johdosta torjua 
ostoskeskuksen viereiseen kiinteistöön kohdistuvia hankkeita.

Lausunnoissa esitettiin kannanottoja ympäristön liikenteen ja katujen 
suunnittelusta ja muusta jatkosuunnittelusta sekä esitettiin määräyksiin 
täydennyksiä ja täsmennyksiä, jotka koskevat muuntamo-, istutus- ja 
pyöräpaikkamääräyksiä. Lisäksi esitettiin asuntojen keskikoon 
määräyksen poistamista ja metron sisäänkäynnin osalta väljempiä 
aluerajauksia ja sisäänajon siirtämistä Otavantieltä 
Kauppaneuvoksentielle. Ulosajon sallimista vain Lauttasaarentie 25:n 
kautta moitittiin. Edellytettiin, että rakentamisesta metroon kohdistuvia 
vaikutuksia tulee selvittää varhaisessa vaiheessa. 
Maankäyttösopimusmenettelyn keskeneräisyyden vuoksi esitettiin, ettei 
kaavamuutoksen käsittelyä jatkettaisi, ennen kuin tontin omistajan 
kanssa on tehty sopimus.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta tarkisti 29.5.2012 asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen ja muistutusten johdosta. Muutokset 
ilmenevät asian päätöshistoriasta.

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta on 23.10.2012 esittänyt 
kaupunginhallitukselle, että se muuttaisi asemakaavaehdotusta. 
Muutokset ilmenevät niin ikään asian päätöshistoriasta ja niitä on 
havainnollistettu tähän asiaan liittyvässä karttaliitteessä. 

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty 
kaupunkisuunnittelulautakunnan kaupunginhallituksen tehtäväksi 
esittämät muutokset lukuun ottamatta asuinkerrosalan keskipinta-alaa 
koskevaa asemakaavamääräystä. Ehdotuksen määräyksistä on 
poistettu määräys, jonka mukaan tontille toteutettavien perheasuntojen 
keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 huoneistoneliötä. AM-ohjelman 
mukaisesti edellä tarkoitettua velvoitetta ei ole tarpeen asettaa.

Muilta osin päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksen mukainen.
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Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten asemakaavaehdotusta ei 
ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten tontinomistajien 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 
maankäyttösopimuksen 9.9.2013. Sopimusneuvotteluissa on otettu 
huomioon lautakunnan kaupunginhallituksen tehtäväksi esittämät 
muutokset. Maankäyttösopimus sekä siihen liittynyt liityntäpysäköintiä 
koskenut sopimus sisältyvät esityslistan oheismateriaaliin ja ne on 
allekirjoitettu 11.9.2013.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 kartta, päivätty 24.1.2012, 
muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

2 Kaavamuutosnro 12079 kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitetyt 
muutokset

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 selostus, päivätty 
24.1.2012, muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

4 Havainnekuva
5 Osa päätöshistoriaa
6 Vuorovaikutusraportti 24.1.2012, täydennetty 29.5.2012 sekä 

keskustelutilaisuuden 7.4.2009 muistio

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus
3 Sopimus liityntäpysäköinnistä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 3
Liite 5
Liite 6
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Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Länsimetro Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunginmuseon johtokunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1006

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31038 tontin nro 12, tason -9.0 yläpuolella, ja 
katualueen (Otavantie) sekä maanalaisten tilojen (korttelin nro 31026 
tontin nro 7 osan, korttelin nro 31039 tonttien nro 1, 3, 4, 12, 13 ja 14 
osien, korttelin nro 31040 tontin nro 1 osan ja katualueiden) 
asemakaavan muutoksen 24.1.2012 päivätyn sekä 29.5.2012 ja 
23.9.2013 muutetun piirustuksen nro 12079 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.10.2012 § 368

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Ksv 0827_3, Lauttasaarentie 24, 25, 29 ja 31, Lielahdentie 1, 2, 4 ja 6 sekä Taivaanvuohentie 6, 
karttaruutu F2/T4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus käsitellessään kaupunkisuunnittelulautakunnan 
29.5.2012 päätöksen § 215 mukaisesti 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin 31038 tontin 12, tason -9.0 yläpuolella, ja 
katualueen (Otavantie) sekä maanalaisten tilojen: kortteli 31026 osa 
tontista 7, kortteli 31039 osa tonteista 1, 3, 4, 12, 13, 14, kortteli 31040 
osa tontista 1 ja katualueet (Lauttasaarentie, Lielahdentie, 
Taivaanvuohentie ja Taivaanvuohenkuja) asemakaavan 
muutosehdotusta nro 12079 tekisi siihen päätöksessä esitettyjen lisäksi 
seuraavat muutokset:

1) Asemakaavamerkintä ja -määräys: 

 9540+8820 Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa kerrosalan 
määrän. Ensimmäinen luku osoittaa asuinkerrosalan 
enimmäismäärän ja toinen luku liike-, toimisto- ja julkisten 
palvelujen tilojen enimmäismäärän.

Muutetaan muotoon:

 18350<10400+8800 (5950) Lukusarja, jonka ensimmäinen luku 
osoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Toinen luku 
osoittaa asuinkerrosalan enimmäismäärän ja kolmas luku liike-, 
toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen enimmäismäärän. 
Suluissa oleva neljäs luku osoittaa liike-, toimisto- ja julkisten 
palvelujen tilojen vähimmäismäärän.

2) Asemakaavamääräys:

  tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 
50 % tulee toteuttaa asuntoina joissa on kaksi makuuhuonetta 
tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla 
vähintään 80 h-m2.

Muutetaan muotoon:

 tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta osa tulee 
toteuttaa asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai 
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enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 
80 h-m2.

3) Asemakaavamääräyksestä ”- tontille on rakennettava kuitenkin 
vähintään 293 autopaikkaa. 25 autopaikkaa tulee tarvittaessa luovuttaa 
tontin 31039/1 käyttöön.” poistetaan ensimmäinen lause. Toiseen 
lauseeseen lisätään määre "tontin omien autopaikkojen lisäksi", 
muutetaan sana ”tulee” sanaksi ”saadaan” ja lisätään "tarvittaessa"-
sanan jälkeen sanat "toteuttaa ja". Muutoksen jälkeen kyseinen 
määräys on kokonaisuudessaan muodossa: "- tontin omien 
autopaikkojen lisäksi 25 autopaikkaa saadaan tarvittaessa toteuttaa ja 
luovuttaa tontin 31039/1 käyttöön."

4) Asemakaavamääräys:

 on rakennettava pihakannelta esteetön yhteys luiskaa myöten 
maantasoon.

Muutetaan muotoon:

 on vähintään yhdeltä pihakannelta rakennettava esteetön yhteys 
tarvittaessa luiskaa myöten maantasoon.

5) Asemakaavamerkintä AK muutetaan merkinnäksi AL.

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

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus, Paula Vartiainen

29.05.2012 Ehdotuksen mukaan

24.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anja Niera, arkkitehti, puhelin: 310 37190

anja.niera(a)hel.fi
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.04.2012 § 235
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HEL 2011-005708 T 10 03 03

Kiinteistökartta F2 T3 ja T4, Lauttasaarentie 24, Otavantie 9, Kauppaneuvoksentie 5

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren 
ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12079 
seuraavan lausunnon:

Kaavamuutos on osa länsimetron kaavoitusprosessia, joka samalla 
tukee kaupungin vanhojen ostoskeskusten toimintaedellytysten 
kehittämisstrategiaa. Kaavamuutoksen mahdollistama Lauttasaaren 
metroaseman luonteva yhdistäminen uudistettavaan ostoskeskukseen 
on omiaan vahvistamaan Lauttasaaren paikallispalveluiden 
elinvoimaisuutta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen 
asukaspohjaa vahvistavaa kaupungin täydennysrakentamistavoitteiden 
mukaista asuntorakentamista.

Helsinki on solminut ostoskeskustontin 31038/12 omistajan kanssa 
rasitesopimukset, jotka mahdollistavat metron sekä sen sisäänkäynnin 
tilojen rakentamisen ja hallinnan. Metron sisäänkäynti sijoittuu puretun 
huoltoaseman alueelle. Huoltoaseman polttonestelaitteisto ja -
rakennelmat on poistettu syksyllä 2011. Helsingin ympäristökeskus on 
kirjeessään 20.12.2011 hyväksynyt alueen maaperätutkimukset ja 
toteaa, ettei maaperä ole pilaantunut jakeluaseman toimesta.

Lautakunta toteaa, että Lauttasaaren liikenteellisessä solmukohdassa 
sijaitsevat asunnot, joilla on pihaa vain tontin liikeosan katolla, eivät 
hyvin sovellu perheasunnoiksi. Liikenteellisesti keskeinen sijainti 
houkuttanee ensi sijassa nuorten aikuisten ja ikäihmisten yhden-
kahden asukkaan ruokakuntia. Asuntojen keskipinta-alavaatimus 
johtaa siten helposti epätarkoituksenmukaiseen asuntojen 
kokojakaumaan tavalla, joka voi lykätä teknisesti ja kaupallisesti 
haastavan hankkeen toteuttamista. Länsimetron kaavaillaan 
valmistuvan jo vuonna 2015, jota ennen maanalaisten, osittain myös 
liityntäliikenteelle kaavailtujen pysäköintitilojen louhinnat käytännössä 
on tehtävä. Lautakunta katsoo siksi, että asuntojen keskipinta-
alamääräys on poistettava kaavamuutoksesta.

Kaavamuutos korottaa Lauttasaaren Liikekeskus Oy:n omistaman 
tontin 31038/12 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi 
jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.
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Lautakunta toteaa, että edellä mainittua, paikkaan huonosti sopivaa 
huoneistojen keskikokomääräystä lukuun ottamatta asemakaavan 
muutos on onnistunut esimerkki toimivan täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksista.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 46

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan ajoyhteydet tontin alla 
olevaan pysäköintilaitokseen on järjestettävä sekä Otavantieltä että 
Lauttasaarentie 25:stä metron huoltotunnelin kautta. Ehdotuksen 
mukaan ulosajo on mahdollista vain Lauttasaarentie 25 kautta. 
Lauttasaaren metroaseman ja sen huoltotunnelin suunnittelun ollessa 
vielä kesken, ei ole määritelty, minkälaisia savunpoistoon, 
pelastuslaitoksen hyökkäysreittiin ja muihin vastaaviin toimintoihin 
huoltotunnelia tullaan käyttämään. Toiminnot voivat johtaa tilanteisiin, 
joissa huoltotunneli joudutaan sulkemaan muulta liikenteeltä. Tällöin 
asemakaavan muutosehdotuksen mukaisessa ratkaisussa 
pysäköintilaitoksesta ulosajo ei ole enää mahdollista.

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

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.03.2012 § 160

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös
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Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Laadittaessa asemakaavaehdotusta ei tehty uutta liikennesuunnitelmaa 
yleisille alueille. Esitetyt liikennekaavion järjestelyt eivät ole toimivia. 
Tonttiliittymiä, pysäkkien sijaintia, pyöräilyn ja jalankulun reittejä sekä 
risteävän liikenteen ohjausta ei ole suunniteltu riittävällä tarkkuudella. 
Kauppakeskuksen länsipuolisella jalankulkualueella on jatkossa 
runsaasti ajoneuvoliikennettä. Tällainen eri liikennemuotojen 
sekoittuminen on esteettömän kaupunkiympäristön kannalta erittäin 
vaikea ratkaisu. Otavantien ja Kauppaneuvoksentien risteyksen 
ajolinjojen ja jalankulkuväylien järjestelyt haittaavat esteetöntä  
jalankulkua ja sen selkeää jatkuvuutta. Lauttasaarentieltä vasemmalle 
Otavantielle kääntyvä liikenne haittaa jo nyt muuta liikennettä, joten 
risteyksen kohdalle tulisi harkita ryhmittymiskaistaa Otavantien kautta 
pysäköintihalliin ajoa varten. Ennen kaavan hyväksymistä on tehtävä 
liikennesuunnitelma, jotta jalankulku- ja pyöräliikenne voidaan järjestää 
turvallisesti.

Asemakaavassa on määrätty tontin eteläpuolinen puurivi säilytettäväksi 
ja tarvittaessa kunnostettavaksi. Maininta puurivin kunnostamista on 
vaikeasti tulkittavissa. Tarkoituksenmukaisempaa on esittää 
asemakaavassa puurivi  säilytettäväksi ja tarvittaessa uudistettavaksi.

Alue tulee olemaan jatkossakin Lauttasaaren toiminnallinen keskipiste 
ja siksi sen tulee olla kaupunkikuvaltaan sijaintipaikan arvoinen.

Katualueiden muutostöiden kustannusarvio on 280 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin ja kehotuksin.

Käsittely

27.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä: Seuraavat muutokset päätösehdotustekstiin:

(2) korjataan neljännessä virkkeessä oleva sana "itäpuolisella" sanaksi 
"länsipuolisella."

(2) uusi  lause (ennen lausetta: Ennen kaavan hyväksymistä...)
Lauttasaarentieltä vasemmalle Otavantielle kääntyvä liikenne haittaa jo 
nyt muuta liikennettä, joten risteyksen kohdalle tulisi harkita 
ryhmittymiskaistaa Otavantien kautta pysäköintihalliin ajoa varten. 

(3) ja (4) väliin uusi kappale (ennen kappaletta: Katualueen 
muutostöiden kustannusarvio...) 
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Alue tulee olemaan jatkossakin Lauttasaaren toiminnallinen keskipiste 
ja siksi sen tulee olla kaupunkikuvaltaan sijaintipaikan arvoinen.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 27.03.2012 § 30

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Lauttasaaren 
ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12079 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa ostoskeskuksen 
tontin uudisrakentaminen siten, että nykyisen rakennuksen tilalle 
rakennetaan uusi liikerakennus sekä asuntoja. Tontin lounaiskulmaan 
Otavantien ja Kauppaneuvoksentien risteykseen rakennetaan 
Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti. Tontin alle on 
suunniteltu rakennettavaksi maanalaiset pysäköintitilat tonttia sekä 
metromatkustajien liityntäpysäköintiä varten.

Kaava merkitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellun 
korttelikokonaisuuteen kuuluvan ostoskeskus- ja liikerakennuksen 
purkamista. Kaupunginmuseon tekemässä ostoskeskusinventoinnissa 
Lauttasaaren ostoskeskus on arvotettu luokkaan 2, eli se on 
arkkitehtuuriltaan harkittu ja viimeistelty, melko hyvin säilynyt ja 
ympäristöarvoltaan merkittävä ostoskeskusrakennus. Rakennusta on 
luonnehdittu inventoinnissa seuraavasti: "Rakennuksen selkeät 
perusmassat on liitetty toisiinsa moniulotteiseksi terassoiduksi 
kokonaisuudeksi. Julkisivumateriaali on ajanmukaista pesubetonia." 
Ostoskeskuksen suojelua tutkittiin suunnittelun alkuvaiheessa ja 
tavoitteena oli pitkään, että ainakin Lauttasaarentien puoleinen osa 
rakennuksesta säilyisi nykyisellään. Toteuttamiskelpoista edes osittain 
säilyttävää ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää valitettavana, ettei vuonna 1970 
valmistuneella ostoskeskuksella ole kaavamuutoksessa 
säilymisedellytyksiä. Kuitenkin vaikka ostoskeskusrakennus puretaan, 
uudessa kaavaratkaisussa säilytetään arkkitehti Olli Kivisen 
suunnitteleman korttelin perusidea itä-länsisuuntaisesta 
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jalankulkuyhteydestä, jota myös kunnioitetaan uudisrakennuksen 
korkeiden asuinkerrostalomassojen sijoittelussa ja suuntauksessa. 
Muistuma ostoskeskuksen hahmosta muodostuu matalana 
uudisrakennuksen siipiosana Lauttasaarentien varteen.

Lauttasaaren kartanon puisto on arvoympäristö, jossa läpikulku 
todennäköisesti lisääntyy metron sisäänkäynnin rakentamisen myötä. 
Kartanopuiston Otavantien puoleisen sivun koivukujanneaihe tulee 
säilyttää rakentamisen aikana. Alueesta on tehty ympäristöhistoriallinen 
selvitys, joka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.03.2012 § 80

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Korjattu 15.10.2013 AP (Hallintolaki 51 §): 
korttelit 49287-49302

§ 362
Laajasalon korttelien 49287- 49302 ja puisto-, vesi- ja katualueiden 
sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, 
Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelien nro 49287- 49302 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä 
venesataman asemakaavan (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2) 
13.11.2012 päivätyn ja 19.8.2013 muutetun piirustuksen nro 12130 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan myötä muodostuvat uudet korttelit nro 49287- 49302.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli 
valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään 
mahdollisuus muodostaa tälle Haakoninlahden kaava-alueelle EU:n 
meludirektiivin tarkoittama ”hiljainen alue taajamassa”. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa 
selvitetään mahdollisuus muodostaa tälle Haakoninlahden kaava-
alueelle EU:n meludirektiivin tarkoittama ”hiljainen alue taajamassa”. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 37
Zahra Abdulla, Riku Ahola, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
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Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Emma Kari, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Juha Hakola, Helena Kantola, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho, Belle 
Selene Xia

Tyhjä: 43
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville 
Jalovaara, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Jan 
Vapaavuori, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 kartta, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 selostus, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013, tarkistettu 15.10.2013; liite vaihdettu hallintolain 51 
§:n nojalla (tonttinumeroiden kirjoitusvirhe)

3 Havainnekuva, Kruunuvuorenranta, 19.8.2013
4 Havainnekuva, Haakoninlahti 2, 19.8.2013
5 Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 19.08.2013
6 Tehdyt muutokset 19.8.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelien nro 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden 
sekä venesataman asemakaavan (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 
2) 13.11.2012 päivätyn ja 19.8.2013 muutetun piirustuksen nro 12130 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan myötä muodostuvat uudet korttelit nro 49287- 49297.

Tiivistelmä

Alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin rakennettua 
aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Rakentamisen korkeus laskee itärantaa kohden, missä 
rakentaminen liittyy saaristomaisemaan. Alueen eteläosaan on 
osoitettu aluevaraus liikuntaviraston merelliselle tukikohdalle, joka 
palvelisi koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Toistaiseksi hankkeelle ei 
kuitenkaan ole varattu määrärahoja talousarviossa vuodelle 2013 eikä 
myöskään investointisuunnitelmassa vuosille 2013-2017.  Alueen 
eteläosaan sijoittuu linja-auton ja raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle 
on suunniteltu asukkaiden käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä 
suurempi asukastila esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Kaava-alueelle on 
mahdollista rakentaa 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja sekä 
1 200 k-m2:n kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti. Kaava-alueen 
kunnallistekniset kustannukset kaupungille olisivat arviolta noin 17 
miljoonaa euroa ja merellisen tukikohdan noin 13-15 miljoonaa euroa.
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Kaava-alue tarjoaa asunnot noin 12 000 asukkaalle merellisellä ja 
luonnonläheisellä alueella.

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin 
osana. Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 
2013 ja asuntorakentaminen 2014.

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue kuuluu laajempaan pääosin 
kerrostalovaltaiselle asumiselle ja pientalovaltaiselle asumiselle 
osoitettuun alueeseen. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa pääosa 
alueesta on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alue on 
asemakaavoittamaton.

Helsingin kaupunki omistaa lähes koko alueen. ST1 Oy omistaa pienen 
alueen eteläosassa.

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Asemakaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen, merellinen asuinalue. 
Asuinkortteleista, kaduista ja puistoista on pyritty muodostamaan 
viihtyisää ja vaihtelevaa asuinympäristöä, joka tarjoaa monenlaisia 
talotyyppejä ja asuntoja.

Kaavan toteuttaminen aiheuttaa kaupungille suuruusluokaltaan 
seuraavat rakentamiskustannukset (alv 0 %, 10/2012): kadut 11 milj. 
euroa, puistot 1 milj. euroa, päiväkoti 5 milj. euroa, yhteensä 17 milj. 
euroa. Asemakaava-alueen tonttitulot ovat suuruusluokaltaan 50 milj. 
euroa. Vesihuollon rakentamiskustannukset ovat n. 3 milj. euroa. 
Asemakaava-aluetta laajempaa aluetta palvelevan merellisen  
tukikohdan rakentamiskustannus on 13–15 milj. euroa. Kuluttajilta 
käyttömaksuina peritään jätteen putkikeräyksen, sähköverkon (1,0 milj. 
euroa) ja kaukolämpöverkon (1,0 milj. euroa) rakentamiskustannukset.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta on saatu seitsemän kannanottoa ja kaksi 
mielipidettä.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 
sosiaali- ja terveysvirasto, pelastuslautakunta, Helsingin Energia -
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liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 
ympäristölautakunta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, kiinteistölautakunta sekä 
talous- ja suunnittelukeskus.

Helsingin Energia- liikelaitoksella, Helen Sähköverkko Oy:llä ja 
ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavaehdotuksesta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että Laajasalon alueella ei ole 
enää laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastotoimintaa 
harjoittavia tuotantolaitoksia. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että alueen eteläosaan suunniteltu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta ei sisälly vuoden 2013 talousarvion 
liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. Merellisen 
tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. 

Muissa lausunnoissa esitettiin pysäköintipaikkojen, 
jalankulkuyhteyksien ja päiväkodin saattoliikenteen järjestämiseen, 
katualueiden mitoitukseen ja puiden tilantarpeeseen sekä vesihuollon 
rakentamiskustannuksiin liittyviä tarkennuksia. Lisäksi huomautettiin, 
että rakennus- ja aluesuunnittelussa on huomioitava pelastusohjeen 
antamat mitoitusperiaatteet sekä rakentamismääräyskokoelman 
määräykset erityisesti koskien sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyjä, ja pidettiin tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä esteettömyyslinjauksia.

Lisäksi esitettiin, että päiväkodin tilavaraus tulee muuttaa velvoittavasta 
sallivaan muotoon, kaavakarttaan tulee merkitä merellisen tukikohdan 
katos, asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten ja että alueen eteläisintä osaa (VP/E) ei pidä 
merkitä puistoksi vaan se tulee olla kokonaisuudessaan esimerkiksi 
erityisaluetta, joka palvelee venesatama-aluetta (LV/E).

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että 
asemakaava toteuttaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteita 
ja täyttää pääosin sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut 
vaatimukset. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty arviota tarvittavista 
ruoppaus- ja täyttömääristä. Ilman näitä tietoja kaavan 
ympäristövaikutusten arviointi on vaillinaista. Arvioita tulee täydentää 
tältä osin. Kortteleissa 49295 - 49297 kadunpuoleiset parvekkeet tulee 
määrätä lasitettaviksi.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on 19.8.2013 tarkistanut 
asemakaavaehdotusta lausuntojen johdosta ja täydentänyt 
kaavaselostusta kuten asemakaavan selostuksesta ja esityslistan 
liitteestä 6 tarkemmin ilmenee. 

Esitystä VP/E alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta kokonaan 
merellistä tukikohtaa palvelevaksi erityisalueeksi virasto ei ole pitänyt 
tarkoituksenmukaisena. Alue on asemakaavaehdotuksessa varattu 
puistoksi kunnes tukikohdalle tulee laajentamistarvetta. Tällä hetkellä ei 
ole tiedossa kuinka suurta osaa alueesta mahdollinen laajentumistarve 
koskisi tai milloin sen toteuttaminen olisi ajankohtaista. Asukkaiden ja 
kaupunkikuvan kannalta on perusteltua varata alue puistoksi kunnes 
tukikohdalle tulee laajentumistarvetta. Laajentumistarpeeseen on 
kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua nyt, kun alueen maankäyttö 
ratkaistaan asemakaavalla. Aluetta koskevia kaavamääräyksiä on 
lausuntojen johdosta tarkistettu.

Lumimassojen välivarastointi on tarkoitus hoitaa alueellisesti 
Kruunuvuorenrannan alueella. Jatkossa selvitetään mahdollisuus 
hyödyntää merellisen tukikohdan laajaa piha-aluetta osittain lumen 
välivarastointiin. 

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunginhallitus toteaa, etteivät tehdyt muutokset ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 kartta, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 selostus, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

3 Havainnekuva, Kruunuvuorenranta, 19.8.2013
4 Havainnekuva, Haakoninlahti 2, 19.8.2013
5 Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 19.08.2013
6 Tehdyt muutokset 19.8.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva,  Haakoninlahti 2, 19.8.2013
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Liikuntavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1007

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelien nro 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden 
sekä venesataman asemakaavan (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 
2) 13.11.2012 päivätyn ja 19.8.2013 muutetun piirustuksen nro 12130 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan myötä muodostuvat uudet korttelit nro 49287- 49297.

16.09.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.8.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Ksv 1662

49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) kortteleita 
49287–49297 ja puisto-, vesi- ja katualueita sekä venesatamaa 
koskevasta asemakaavaehdotuksesta (muodostuvat uudet korttelit 
49287–49297) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 13.11.2012 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

Alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin rakennettua 
aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Rakentamisen korkeus laskee itärantaa kohden, missä 
rakentaminen liittyy saaristomaisemaan. Alueen eteläosaan sijoittuu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka palvelee koko Helsingin 
ranta- ja vesialueita. Alueen eteläosaan sijoittuu linja-auton ja 
raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle on suunniteltu asukkaiden 
käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä suurempi asukastila esimerkiksi 
juhlatilaisuuksiin. Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-
m2 toimitiloja, 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Helen 
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Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirasto, pelastuslautakunta, Helsingin Energia, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut, ympäristölautakunta, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, 
kiinteistölautakunta sekä talous- ja suunnittelukeskus.

Helsingin Energialla, Helen Sähköverkko Oy:llä ja 
ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavaehdotuksesta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että Laajasalon alueella ei ole 
enää laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastotoimintaa 
harjoittavia tuotantolaitoksia. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että alueen eteläosaan suunniteltu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta ei sisälly vuoden 2013 talousarvion 
liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. Merellisen 
tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. 

Muissa lausunnoissa esitettiin pysäköintipaikkojen, 
jalankulkuyhteyksien ja päiväkodin saattoliikenteen järjestämiseen, 
katualueiden mitoitukseen ja puiden tilantarpeeseen sekä vesihuollon 
rakentamiskustannuksiin liittyviä tarkennuksia. Lisäksi huomautettiin, 
että rakennus- ja aluesuunnittelussa on huomioitava pelastusohjeen 
antamat mitoitusperiaatteet sekä rakentamismääräyskokoelman 
määräykset erityisesti koskien sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyjä, ja pidettiin tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä esteettömyyslinjauksia.

Lisäksi esitettiin, että päiväkodin tilavaraus tulee muuttaa velvoittavasta 
sallivaan muotoon, kaavakarttaan tulee merkitä merellisen tukikohdan 
katos, asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten ja että alueen eteläisintä osaa (VP/E) ei pidä 
merkitä puistoksi vaan se tulee olla kokonaisuudessaan esimerkiksi 
erityisaluetta, joka palvelee venesatama-aluetta (LV/E).

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että 
asemakaava toteuttaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteita 
ja täyttää pääosin sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut 
vaatimukset. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty arviota tarvittavista 
ruoppaus- ja täyttömääristä. Ilman näitä tietoja kaavan 
ympäristövaikutusten arviointi on vaillinaista. Arvioita tulee täydentää 
tältä osin. Kortteleissa 49295 - 49297 kadunpuoleiset parvekkeet tulee 
määrätä lasitettaviksi.

Muutoin lausunnoissa katsottiin, että asemakaava luo edellytykset 
viihtyisän ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen 
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toteuttamiselle. Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat hyvin 
suunniteltuja ja kaava mahdollistaa monimuotoisen ja 
toteuttamiskelpoisen asuinalueen.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaehdotusta on lausuntojen johdosta tarkistettu ja 
kaavaselostusta täydennetty kuten asemakaavan selostuksesta ja 
oheisesta liitteestä tarkemmin ilmenee.

Esitystä VP/E alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta kokonaan 
merellistä tukikohtaa palvelevaksi erityisalueeksi virasto ei ole pitänyt 
tarkoituksenmukaisena. Alue on asemakaavaehdotuksessa varattu 
puistoksi kunnes tukikohdalle tulee laajentamistarvetta. Tällä hetkellä ei 
ole tiedossa kuinka suurta osaa alueesta mahdollinen laajentumistarve 
koskisi tai milloin sen toteuttaminen olisi ajankohtaista. Asukkaiden ja 
kaupunkikuvan kannalta on perusteltua varata alue puistoksi kunnes 
tukikohdalle tulee laajentumistarvetta. Laajentumistarpeeseen on 
kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua nyt, kun alueen maankäyttö 
ratkaistaan asemakaavalla. Aluetta koskevia kaavamääräyksiä on 
lausuntojen johdosta tarkistettu.

Lumimassojen välivarastointi on tarkoitus hoitaa alueellisesti 
Kruunuvuorenrannan alueella. Jatkossa selvitetään mahdollisuus 
hyödyntää merellisen tukikohdan laajaa piha-aluetta osittain lumen 
välivarastointiin. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 3.4.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että asemakaavaselostuksen 
mukaan kaavan toteuttaminen aiheuttaa kaupungille suuruusluokaltaan 
kadunrakentamiskustannuksia 11 milj. euroa ja 
puistorakentamiskustannuksia 1 milj. euroa (alv 0 %, 10/2012). Mikäli 
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asemakaavan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle 
suunniteltu päiväkoti toteutetaan, kaupungille koituu siitä 
rakentamiskustannuksia 5 milj. euroa. Edellä mainitut 
rakentamiskustannukset ovat yhteensä 17 milj. euroa. Lukuun ei sisälly 
kaavassa asuinrakennuksen yhteyteen velvoitetun päiväkotitilan 
toteuttaminen. Asemakaava-aluetta laajempaa aluetta palvelevan 
merellisen tukikohdan rakentamiskustannus esirakentamisineen on 
15 milj. euroa. Asemakaava-alueen tonttitulot ovat suuruusluokaltaan 
50 milj. euroa, johon on pääomitettu myös vuokrattavista tonteista 
saatavat tulot.

Pysäköintivaihtoehdoista laaditun rakenneteknisen yleissuunnitelman 
perusteella pysäköintilaitokset on mahdollista toteuttaa pihakannen 
alapuolisina laitoksina. Pysäköintilaitosten rakentamiskustannukset 
ovat arvioiden perusteella 27 000-32 000 euroa/autopaikka (alv 0 %). 
Alueen hyvät geotekniset rakennettavuusolosuhteet sekä kaavan 
runsas kerrosala ja tehokas massoittelu mahdollistavat erityyppistä 
asuntotuotantoa. 

Talous- ja suunnittelukeskuksen toteaa, että kaupungin 
investointitalouden kannalta asemakaavan toteuttavuuteen vaikuttaa, 
luovutetaanko tontteja myymällä vai vuokraamalla. Vuokrauksesta 
saatavat tulot jaksottuvat hyvin pitkälle aikavälille, eikä niillä 
strategiaohjelmaehdotuksen 2013–2016 mukaisesti voida rahoittaa 
myyntitulojen tapaan investointeja. 

Asemakaava mahdollistaa uuden lasten päiväkodin rakentamisen 
julkisten lähipalvelurakennusten alueelle. Päiväkodin rakentamistarve 
arvioidaan myöhemmin alueen toteutuessa. Kaavan 
asuinrakennuskortteliin liittyvä päiväkotitilan kaavamääräys tulee 
muuttaa velvoittavasta mahdollistavaan muotoon, jolloin korttelin 
rakennusvaiheessa päiväkotitilojen tarve on myös vapaasti 
harkittavissa. 

Alueen eteläosaan on suunniteltu liikuntaviraston merellinen tukikohta, 
joka palvelisi Helsingin ranta- ja vesialueita. Rakennushanke ei sisälly 
vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan 
vuosiksi 2013-2017. Vuoden 2014 talousarvioraami on laadittu 
strategiaohjelmaehdotuksessa strategiakaudelle asetetun vuotuisen 
435 milj. euron investointitason mukaisesti. Koko 
strategiaohjelmakauden investointitasot tasot ovat kauttaaltaan vuoden 
2013 talousarvion investointiohjelman pohjana olleita suunniteltuja 
investointitasoja alempia. Merellisen tukikohdan rahoitus on siten 
jatkossakin epävarma. Kaavamääräysten tulisi olla mahdollisimman 
väljiä, jotta rakennukselle varattua aluetta voidaan hyödyntää 
joustavasti alueen julkisten palvelutarpeiden kehittyessä.
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Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.03.2013 § 104
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Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Kruunuvuoren alueen asemakaavasta nro 12130 seuraavan 
lausunnon:

Maanomistus ja -hallinta

Helsingin kaupunki omistaa lähes koko alueen. Alueelta ei ole tehty 
vielä tontinvarauksia. Kaava-alueen pinta-ala on noin 14,4 hehtaaria. 
ST1 Oy omistaa pienen alueen eteläosassa. Puheena oleva alue 
tullaan hankkimaan kaupungin omistukseen Koirasaaren 
aluejärjestelyiden yhteydessä. 

Maaperä sekä tonttien ja yleisten alueiden rakennettavuus

Suunnittelualue on vanhaa öljysatama-aluetta, jonka maaperä on jo 
pääosin kunnostutettu. Kaava-alueella on entisiä öljy-yhtiöiden suoja-
altaita (yksi kokonaan, kaksi osittain), joissa on edelleen pilaantunutta 
maata. Kyseisille alueille on laadittava riskinarvioinnit ja varauduttava 
pilaantuneiden massojen poistoon. Kaava-alue on maaperältään 
suurelta osin avokalliota, osin louhetäyttöä. Alueen itäosassa on ylin 
maakerros paikoin savea. Kaava-alueen maaperä ja merenpohja ovat 
rakennettavuudeltaan hyviä sekä mahdollistavat hyvin yleisten alueiden 
ja tonttialueen kustannustehokkaan rakentamisen. 

Asuinrakennusten (AK, A) korttelit

Kaavaehdotuksessa osoitetuista asuntotonteista (AK, A) kaava-alueen 
itäosaan sijoittuvat A-korttelialueen korttelit nrot 49295, 49296 ja 49297 
soveltunevat sijaintinsa ja rakentamiskustannustensa puolesta 
luovutettavaksi laatu- ja/tai hintakilpailulla sääntelemättömään 
asuntotuotantoon. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuva kortteli nro 
49287 soveltunee kaavan tavoitteita mahdollisimman hyvin toteuttavan 
ratkaisun löytämiseksi luovutettavaksi laatukilpailulla. Kaava-alueen 
keskiosiin sijoittuvista kortteleista nrot 49288–49291 on mahdollista 
luovuttaa soveltuvimmat tontit välimuodon tuotantoon sekä 
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. AH-tonttien ja asukkaiden 
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yhteiskerhotilarakennuksen rakennuttamista varten on tarkoitus 
perustaa alueellinen palveluyhtiö kevään 2013 aikana. 

Erityisalue (E)

Alueen eteläosaan sijoittuu liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka 
palvelee koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Tonttiin 49294/1 sijoittuva 
merellinen tukikohta toteutetaan liikuntaviraston toimesta. 
Kaavamääräysten tulisi olla tältä osin mahdollisimman väljiä, jotta 
rakennusta voidaan hyödyntää joustavasti alueen julkisten 
palvelutarpeiden kehittyessä. 

Kaavamääräys päiväkotitoimintojen sijoittamisesta 

Kaavamääräyksellä (pk) on osoitettu rakennusalan osa korttelissa nro 
49295, johon tulee sijoittaa päiväkodin tiloja. Kaavamääräys tulisi 
muuttaa velvoittavasta sallivaan muotoon, jolloin päiväkodin 
rakentamistarve arvioitaisiin tontinluovutuksen yhteydessä. 

Pysäköintiratkaisut

Kaavan laadinnan yhteydessä on tutkittu kolmen korttelin nrot 49290, 
49295 ja 49296 pysäköintijärjestelyjen vaihtoehtoja. A-kortteleiden 
pysäköintilaitoksissa ei ole pilareita, vaan pihakansi tukeutuu suoraan 
ulkoseinien varaan. Pysäköintiratkaisu on A-kortteleiden osalta hyvin 
paikalleen suunniteltu ja mahdollistaa olosuhteisiin, sijaintiin ja 
ympäröivään rakennuskantaan nähden teknistaloudellisesti 
mielenkiintoisen ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun. A-kortteleiden 
rakentamisessa voidaan varautua talojen ja pysäköintilaitosten 
eriaikaiseen valmistumiseen, mutta suunnittelu tulisi tehdä 
samanaikaisesti. AK-kortteleissa eriaikainen toteutus ei ole mahdollista. 
Pääosa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon pysäköintipaikoista 
saadaan sijoitettua ja toteutettua kohtuuhintaisesti Mirandankujan ja 
Ellidankujan LPA-tonteille. 

Lopuksi

Nyt puheena oleva asemakaava nro 12130 luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. 
Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat hyvin suunniteltuja, ja 
kaava mahdollistaa monimuotoisen ja toteuttamiskelpoisen 
asuinalueen. Alueen suotuisat maaperäolosuhteet mahdollistavat 
osaltaan myös AK-kortteleiden kustannustehokkaan rakentamisen. A-
kortteleiden toteutus on haasteellista, mutta ottaen huomioon 
merellisen sijainnin, alueen kohtalaiset perustamisolosuhteet sekä 
kaavoitusvaiheessa laaditut pysäköintisuunnitelmat on kortteleiden 
toteuttaminen mahdollista. 
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Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä lausunnossa 
esitetyin huomioin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 38
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Kadut, torit ja aukiot

Bussipysäkin läheisyyteen Haakoninlahdenkadun varteen, 
Saaristolaivankadun ja Mirandankujan väliselle alueelle suunniteltujen 
puiden tilantarve tulee tarkistaa. Osa puista tulee poistaa 
asemakaavaehdotuksesta, mikäli tilaa ei ole riittävästi. Mirandankujalle 
ei ole mahdollista sijoittaa poikittaista pysäköintiä liian suuren 
pituuskaltevuuden takia.

Korttelissa 49295 sijaitsevalle päiväkodille tulee varata alue päiväkodin 
saattoliikennettä varten. Kortteli 49293 on suunniteltu alueen 
asukkaiden yhteiskäyttöiseksi harrastus- ja kokoontumistilaksi, jossa on 
asukkaiden merenrantasaunoja.

Rakentaminen edellyttää riittäviä tilavarauksia kunnallistekniikalle ja 
siksi rakennusvirasto pyytää tarkistamaan eritoten 
Haakoninlahdenkadun eteläpään mitoituksen.

Asemakaavassa tulee tehdä riittävät tilavaraukset alueelle 
suunnitellulle automaattiselle jätteenkeräysjärjestelmälle. Imuputkien 
vientien ja maaston korkeuserojen asettamat vaatimukset tulee 
huomioida asemakaavassa. Tonteille tulee merkitä aluevaraus 
imujätteen keräyspisteen sijoittamiselle. 

Alueelle syntyneiden lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee aina 
välttää, joten asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten.
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Korttelin 49287 itäkulma Astridinkadun ja Haakoninlahdenkadun 
risteyksessä tulee täydentää merkinnällä, joka estää 
ajoneuvoliikenteen liittymän sijoittamisen tontin tähän kohtaan.

LPA-alueille ei tule osoittaa ohjeellista jalankulkua, vaan jalankulku 
osoitetaan normaalisti kadulle, ja puiden sijoittamista suoraan 
asuintalojen ikkunoiden eteen tulee harkita uudestaan. 

Asemakaavaan on merkitty julkinen yhteys korttelin 49287 läpi 
pohjoiseen Haakoninlahdenpuiston suuntaan. Jotta yhteys toimii, tulee 
vielä varmistaa, että se voi jatkua jouhevasti etelän suuntaan 
Frejankujalle.

Puistot

Ilonpuiston rantaviiva tulee merkitä koko pituudeltaan asemakaavaan 
nykyisen rantalinjan kohdalle puiston eteläpäässä olevalle sillalle asti. 
Näin vältytään rantamuurilta ja täytöltä. Tämän lisäksi Ilonpuistossa 
tulee merkitä huoltoliikenneyhteys myös öljysäiliön merenpuoleiselle 
portille. 

Asemakaavaluonnoksen eteläisin osa on merkitty 
puistoksi/erityisalueeksi (VP/E), jonne saa rakentaa luiskia, varasto- ja 
huoltorakennuksia LV- ja E-korttelialueiden käyttöön. Koska tämä alue 
palvelee ensisijaisesti venesatama-aluetta (LV) ja erityisalueita (E), 
jolle saa rakentaa merialueiden hoitoa ja toimintoja palvelevia 
rakennuksia, aluetta  ei pidä merkitä puistoksi vaan se tulee olla 
kokonaisuudessaan esimerkiksi erityisaluetta, joka palvelee 
venesatama-aluetta (LV/E). 

Rakentamiskustannukset

Asemakaavan toteutuksen kustannukset ovat rakennusviraston 
vastuulla olevien katujen, torien ja aukioiden osalta noin 5 miljoonaa ja 
Ilonpuiston osalta noin 500 000 euroa.

Ylläpitokustannukset

Katujen, torien ja aukioiden ylläpito maksaa noin 50 000  ja Ilonpuiston 
noin 30 000 euroa vuodessa. Venesataman eteläpuolella olevan 
muurin ja ehdotuksessa VP/E-alueeksi merkityn kohdan kustannukset 
eivät sisälly arvioon.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaehdotusta nro 12130 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely
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12.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Poistetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
viimeinen virke.

29.01.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 31.1.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 21

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että rakennus- ja aluesuunnittelussa 
on huomioitava pelastustieohjeen antamat mitoitusperusteet, sekä 
RakMK E1:n määräykset erityisesti koskien sammutus- ja 
pelastustehtävien järjestelyjä.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveysvirasto 28.01.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaaliviraston/sosiaalilautakunnan 
lausuntoa Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 -alueen 
asemakaavaehdotuksesta, Kslk 13.11.2012 § 386. Määräaika on 
31.1.2013.

Asemakaava-alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin 
rakennettua aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Alueen eteläosaan sijoittuu liikuntaviraston merellinen 
tukikohta, joka palvelee koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Alueen 
eteläosaan sijoittuu linja-auton ja raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle 
on suunniteltu asukkaiden käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä 
suurempi asukastila esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Alueelle rakennetaan 
89350 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja ja 1 200 k-m2 kokoinen 
omalle tontille sijoittuva päiväkoti.

Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Tahvonlahden osa-alueella 
entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa Koirasaaren 
pohjoispuolella. Kruunuvuorenranta on yksi 2010- ja 2020-luvun 
merkittävimmistä asuntotuotantokohteista Helsingissä. Vanhat 
öljysäiliöt on purettu ja niiden paikalle rakentuu uusi merellinen 
kaupunginosa, joka tarjoaa asunnot noin 12 000 asukkaalle. 

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Kruunuvuorenrannan alueelle ei 
ole toistaiseksi suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä. 
Asemakaava-alueen kaavamääräysten mukaan asuinkerrostalojen 
korttelialueella rakennusten kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla 
liiketiloja ja julkisia palvelutiloja. Tämä mahdollistaa jatkossa 
tarvittaessa palvelujen sijoittamisen alueelle. 

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. 
Alueen kaavamääräysten mukaan asuntoon ja porrashuoneeseen 
tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan järjestää pihan puolelta. 
Tämä ei ole asukkaiden ja rakennusten käyttäjien kannalta tasa-
arvoinen ratkaisu. Rakennukset tulee suunnitella siten, että kaikkien 
rakennuksen käyttäjien tulee voida käyttää samaa sisäänkäyntiä 
riippumatta henkilön liikkumiskyvystä.
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Alueelle sijoittuvan asukastilan toteuttaminen on tärkeä tulevien 
asukkaiden lähipalvelumahdollisuuksien toteutumiselle. Julkisten tilojen 
monikäyttöisyys ja muunneltavuus on hyvä huomioida.

Alueen lähipalvelukeskuksena toimii Laajasalon keskus Yliskylässä, 
jossa sijaitsee mm. terveysasema. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saavutettavuuden vuoksi selkeät ja esteettömät lähiliikenteen ja 
kevyenliikenteen reitit lähipalvelukeskukseen sekä muiden palvelujen 
ääreen ovat välttämättömiä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 5

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 386

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Ksv 1662_1,  Laajasalo, Tahvonlahti

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 lähettää 13.11.2012 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) kortteleita 49287 - 49297 sekä puisto-, vesi- ja 
katualueita sekä venesatamaa koskevan 
asemakaavaehdotuksen nro 12130 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
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 asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus, Vartiainen

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

29.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

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

matti.neuvonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37124

sanna.ranki(a)hel.fi
Lauri Sipilä, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

lauri.sipila(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi
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§ 363
Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita Helsingin taidemuseon johtajan virkaan filosofian maisteri Maija 
Tanninen-Mattilan 6 800 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin.

Koska FM Maija Tanninen-Mattila ei ole  kaupungin palveluksessa eikä 
hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on 
päätös ehdollinen, kunnes hänen terveydentilastaan saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanomalehti-ilmoitus 5.5.2013
2 Yhteenveto hakijoista_taidemuseon johtaja
3 Taidemuseo Haastateltujen hakemukset.pdf
4 Kyander_näyttelyt98-07.pdf
5 Kyanderin_liite_hakemukseen_Appendix....pdf
6 Tanninen-Mattila_liite_ hakemukseen.pdf
7 Valitun hakemus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Virkaan otettu Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee valita Helsingin taidemuseon johtajan 
virkaan filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan 6 800 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
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Koska FM Maija Tanninen-Mattila ei ole  kaupungin palveluksessa eikä 
hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on 
päätös ehdollinen, kunnes hänen terveydentilastaan saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Taidemuseon johtosäännön 12 §:n mukaan kaupunginvaltuusto 
valitsee taidemuseon johtajan taidemuseon johtokunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa.

Kaupunginvaltuusto myönsi taidemuseon edelliselle johtajalle eron 
1.5.2013 lukien. Kaupunginhallitus kehotti taidemuseon johtokuntaa 
julistamaan taidemuseon johtajan viran julkisesti haettavaksi 
taidemuseon johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 
kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran 
vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin 
ehdoin. 

Taidemuseon johtajan virka oli julkisesti haettavana 5.5.-24.5.2013 
(työavain 13-2-13). 

Hakuilmoituksessa todettiin, että taidemuseon johtaja johtaa viraston 
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan ja että 
taidemuseon johtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävistä. Lisäksi todettiin, että virastopäällikön 
kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, minkä osalta todettiin 
vielä, että kaupunginvaltuusto voi perustellusta syystä myöntää 
erivapauden tai lievennyksen kielitaitovaatimuksesta.

Hakuilmoitus jatkui seuraavasti: "Taidemuseon johtajalta odotetaan 
erityisesti kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemusta. Arvostamme myös 
kansainvälistä kokemusta, vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta 
taidemuseoalan kehittämiseen. Katsomme eduksi henkilöstöjohtamisen 
taidon." Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä 1.

Hakumenettely

Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
5.5.2013 sekä Metro-lehdessä 8.5.2013. Lehti-ilmoitusten lisäksi 
hakuilmoitus oli esille kaupungin sähköisessä eRekry-palvelussa. 
Hakuaika päättyi 24.5.2013 klo 16.00.
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Helsingin taidemuseon johtajaksi haki hakuajan kuluessa 21 henkilöä. 
Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä 2. Yhteenvedon 
tiedot perustuvat kunkin hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. 

Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. 
Haastattelijoina toimivat johtokunnan puheenjohtaja Thomas Wallgren 
ja johtokunnan jäsenet Otso Kantokorpi, Valentina Ahlavuo, Elisa 
Koponen, Kirsikka Moring, Jussi Salonranta ja Nina Sillantaka sekä 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, henkilöstöjohtaja Hannu 
Tulensalo ja hallintopäällikkö Pia Uljas. Haastattelut tehtiin 6.8., 19.8. ja 
26.8. Hakija Pontus Kyanderia haastateltiin aikataulusyistä kahdesti. 
Ensimmäisessä haastattelussa olivat mukana Ritva Viljanen, Hannu 
Tulensalo ja Pia Uljas, ja toisessa haastattelussa johtokunnan jäsenet 
ja heidän lisäkseen Hannu Tulensalo ja Pia Uljas.

Hakijoiden vertailu

Taidemuseon johtokunta on kokouksessaan 29.8. antanut hakijoista 
lausuntonsa, joka näkyy päätöshistoriassa. Lausunnosta äänestettiin 
luvuin 5 - 3. Enemmistö asettui esittelijän päätösehdotuksen kannalle 
pitäen FM Maija Tanninen - Mattilaa hakijoista ansioituneimpana. 

Seuraavassa on vertailtu neljää haastateltua hakijaa. Haastateltujen 
hakijoiden hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. 

Hakijoiden vertailukriteereitä ovat taidemuseon johtosäännön mukaiset 
kelpoisuusvaatimukset eli virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Lisäksi virkaa koskee 
kielitaitovaatimus. Arvioinnissa on otettu huomioon myös 
hakuilmoituksessa mainitut seikat, ja muutkin seikat, joiden on katsottu 
edistävän tehtävän menestyksellistä hoitamista. Arvioinnin perustana 
ovat perustuslain 125 §:n mukaiset viran yleiset nimitysperusteet eli 
taito, kyky ja koeteltu kansalaistaito.

Haastatellut täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset sillä poikkeuksella, 
että Kyanderin suomen kielen taito ei vastaa kielitaitosäännön 
vaatimusta erinomaisesta suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. 
Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin perustellusta syystä myöntää 
erivapauden tai lievennyksen kielitaitovaatimuksesta. Tähän asiaan 
palataan esityslistalla myöhemmin.

Kaikilla haastatelluilla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
Heistä Kyanderilla on lisensiaatin tutkinto ja Sakarilla tohtorintutkinto 
sekä Ranskassa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Sakari on näin 
ollen hakijoista tieteellisesti ansioitunein. Tieteellisillä ansioilla ei ole 
kuitenkaan valinnassa keskeistä merkitystä. 
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Kaikilla haastatelluilla on myös viran edellyttämää kokemusta hallinto- 
ja johtamistehtävistä. Tämän kelpoisuusvaatimuksen osalta on syytä 
todeta seuraavaa: Helsingin taidemuseo toimii haasteellisessa 
ympäristössä, osana maamme eturivin taidemuseoiden ja 
taidetoimijoiden kenttää. Oman tilan ottaminen ja korkeatasoisen, 
erottuvan profiilin luominen vaatii taidemuseon johtajalta vankkaa 
näkemystä ja johtajuutta.  Johtajalla on oltava myös kykyä verkottua 
ympäröivään yhteiskuntaan, jotta hän voi sitä kautta vahvistaa 
taidemuseon toiminnan piiriä ja resursseja. Samalla johtajan on 
kyettävä ohjaamaan organisaationsa toimintaa tilanteessa, jossa 
kaupungin talous on kiristymässä ja tuottavuusvaatimukset 
tiukentumassa. Vain hyvin johdettu taidemuseo kykenee lunastamaan 
ja vakiinnuttamaan paikkansa korkeatasoisena, haastavana ja 
jatkuvasti uudistuvana taideinstituutiona, jolla on taiteen toimijoiden 
arvostus, ja joka laaja-alaisella näyttelyohjelmallaan ja muulla 
toiminnallaan puhuttelee ja osallistaa kaupunkilaisia ja muita kävijöitä. 
Näyttö pitkäaikaisesta tuloksellisesta  johtamisesta on siten yksi 
keskeisistä valintakriteereistä. Arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 
myös johtamiskokemuksen itsenäisyyteen ja johdettavan toiminnon 
kokoon. 

Tanninen-Mattila on haastatelluista hakijoista johtajana selkeästi 
ansioitunein. Taidehallin johtajana toimiessaan hän antoi vakuuttavan 
näytön tavoitteellisesta johtamisestaan ja yhteistyökyvystään. 
Ateneumin johtajana hän on osoittanut kykynsä johtaa 
menestyksellisesti suurta ja merkittävää kansallista instituutiota. 
Muiden hakijoiden kokemus johtamisesta on huomattavasti 
lyhyemmältä ajalta, tai pienemmistä instituutioista tai painottunut 
esimiestason- tai hankejohtamiseen. Samalla voidaan todeta, että 
Kyanderin kokemus taidemuseoalalta on haastatelluista selvästi lyhyin. 
Useat hänen työsuhteistaan ovat olleet myös suhteellisen lyhyitä.

Hakuilmoituksen mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti 
kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemusta. Tämä odotus kytkeytyy 
Helsingin taidemuseon merkittävään rooliin suomalaisessa 
taidekentässä, ja sen mahdollisuuksiin olla myös kansainvälisesti 
tunnustettu toimija. Johtajalta vaadittavaa kuvataiteen tuntemusta on 
perusteltua arvioida juuri Helsingin taidemuseon toiminnan 
kehittämisen näkökulmasta.

Kaikki haastatellut hakijat ovat korkeatasoisia kuvataiteen 
ammattilaisia, ja osaamisensa puolesta kykeneviä taidemuseon 
johtajaksi. Heidän osaamisessaan ja kuvataiteen kentän 
tuntemuksessaan on havaittavissa tiettyjä painotuksia. Kyanderin 
toiminta kriitikkona, toimittajana, opettajana, julkisen taiteen toimijana, 
kuraattorina ja viimeksi museon johtajana kertoo laaja-alaisuudesta ja 
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ennakkoluulottomuudesta. Samalla voidaan todeta, että hänen 
työhistoriansa painottuu vahvasti nykytaiteeseen. Vastaavasti voidaan 
arvioida, että Sakarin osaamisen vahvin kärki on nykytaiteessa. Pusan 
ja Tanninen-Mattilan työhistoria kattaa sekä nykytaiteen että 
vanhemman taiteen. Helsingin taidemuseon näyttelyohjelmisto ei ole 
sidottu tiettyyn ajanjaksoon tai taidemuotoon. Siten Pusan ja Tanninen-
Mattilan omaama laaja-alainen taiteen tuntemus vastaa taidemuseon 
profiilia ja asettaa heidät haastatelluista tämän kriteerin osalta ensi 
sijalle.  

Mitä hakuilmoituksessa mainittuun kansainväliseen kokemukseen 
tulee, niin ensinnäkin voidaan todeta, että Kyander on suorittanut 
tutkintonsa Ruotsissa ja asunut ja toiminut koko työuransa ajan 
ulkomailla. Sakari on opiskellut Ranskassa, jossa hän toimi myös 
Suomen instituutin johtajana ja Tanninen-Mattilalla on ollut vuoden 
jatko-opiskelijana Yhdysvalloissa.

Ulkomailla asuminen, opiskelu, tutkimustyö, yksittäisten näyttelyjen 
kuratointi ja muu toiminta tuovat omat verkostonsa. Hakijoista 
Kyanderilla on muun ohessa vankkaa näyttöä työstään kansainvälisiin 
julkaisuihin kirjoittavana taidekriitikkona ja kulttuuriohjelman 
toimittajana. Vastaavasti Sakari on työskennellyt ulkomailla, tosin 
suomalaisen instituution palveluksessa. Samalla on todettava, että 
myös kansainvälistä kokemusta on arvioitava suhteessa siihen, miten 
tuo kokemus on omiaan edistämään taidemuseon johtajan viran 
menestyksellistä hoitamista. Työskentely esimerkiksi taidekriitikkona ja 
toimittajana ei välttämättä tuo sellaista kansainvälistä kokemusta, joka 
suoraan pätevöittäisi taideinstituution johtamiseen. 

Arvioitaessa hakijoiden kansainvälisen kokemuksen merkitystä voidaan 
yhtenä arviointiperusteena pitää hakijoiden toteuttamia kansainvälisiä 
näyttelyitä, joista heillä kaikilla on näyttöä. Kyander ja Tanninen-Mattila 
ovat liittäneet hakemuksiinsa listauksen toteuttamistaan näyttelyistä. 
Seuraava vertailu pohjautuu heidän osaltaan näihin listauksiin.

Kyanderin lista vuosina 1998 - 2007 kuratoimistaan näyttelyistä on 
esityslistan liitteenä 4.  Tässä  listassa on 11 näyttelyä. Niistä 
kahdeksan on toteutettu Pohjoismaissa, yksi Puolassa, yksi Seoulissa 
ja yksi Espanjassa. Lisäksi hän on kuvannut liitteessä "Appendix 1 to 
application for role as director of Helsingin taidemuseo" toimimistaan 
taidemuseon johtajana Norjassa ja mm. suomalaisten taiteilijoiden ja 
Norjan Suomen instituutin kanssa tekemäänsä yhteistyötä. Tältä 
jaksolta hän nostaa esille mm. SØrlandets kunstmuseumissa 
toteutetun näyttelyn, jossa oli yli 60 norjalaista ja kansainvälistä 
taiteilijaa sekä Trondheimin taidemuseossa toteutetut kansainväliset 
näyttelyt. "Appendix 1 to application…" on esityslistan liitteenä 5.
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Tanninen-Mattilan hakemuksen liitteenä oleva kuvaus hänen 
työhistoriastaan on esityslistan liitteenä 6. Siihen sisältyvä, näyttelyitä 
koskeva listaus jakautuu kolmeen osioon: Näyttelyt, joita hän oli 
mukana toteuttamassa kaupungin taidemuseossa amanuenssin ja 
intendentin roolissa, näyttelyt, jotka toteutettiin hänen johtajakaudellaan 
Taidehallissa, ja näyttelyt, jotka on toteutettu hänen johtajakaudellaan 
Ateneumissa. Listassa on mainittu myös ne kansainväliset kierto- ja 
vaihtonäyttelyt, joita hän on ollut toteuttamassa. Jakso kaupungin 
taidemuseossa painottuu vahvasti kansainvälisiin näyttelyihin, joita 
listassa on yli kaksikymmentä. Taidehallissa hän toteutti yhteistyössä 
Juhlaviikkojen kanssa useita merkittäviä kansainvälisiä näyttelyitä. 
Lisäksi neljä Taidehallin kotimaisista näyttelyistä kiersi ulkomailla, mm. 
Tanskassa ja Espanjassa. Tanninen-Mattila on tuonut myös 
Ateneumiin merkittäviä kansainvälisiä näyttelyitä kuten kansainvälisenä 
yhteistuotantona toteutetun Symbolismin maisema -näyttelyn ja Pablo 
Picasso. Mestariteoksia Pariisin Picasso-museosta -näyttelyn. 
Ateneumin tuottamia näyttelyitä on viety myös Pohjoismaihin, Viroon, 
Irlantiin ja Kiinaan. Hakijat Pusa ja Sakari ovat myös olleet 
toteuttamassa useita kansainvälisiä näyttelyitä eri tehtävissä 
toimiessaan. Vertailtaessa haastateltujen hakijoiden näyttöjä 
kansainvälisestä näyttelyohjelmistosta asettuu Tanninen-Mattila 
kuitenkin aivan omalle tasolleen.

Hakuilmoituksessa viitattiin edelleen vuorovaikutustaitoihin. Tämän 
osalta voidaan todeta, että hakijoiden työurat ja heidän rakentamansa 
yhteistyöverkostot kertovat osaltaan myös heidän 
vuorovaikutustaidoistaan.  

Viimeisenä seikkana hakuilmoituksissa mainittiin valmius kehittää 
taidemuseoalaa. Kyander ja Tanninen-Mattila tuovat selkeästi esiin 
toimintansa instituutioiden uudistajina, Kyander johtamissaan 
norjalaisissa taidemuseoissa, ja Tanninen-Mattila Ateneumissa. Pusa 
ja Sakari tuovat myös ilmi valmiutensa taidemuseoalan kehittämiseen, 
mutta eivät hakemuksissaan viittaa vastaaviin näyttöihin. Tanninen-
Mattilan johtamisjakson pituus tuo selkeästi painoarvoa hänen 
näytöilleen uudistajana ja strategisena johtajana. Hän on pitänyt 
johtamiensa instituutioiden taiteellisen tason korkeana, onnistunut 
saamaan niin taidekentän kuin yleisönkin luottamuksen ja rakentanut 
merkittävät kotimaiset ja kansainväliset verkostot.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että FM Tanninen-Mattilalle on 
myönnetty 12.6.2010 kaupungin korkein mahdollinen huomionosoitus, 
kultainen Helsinki mitali. Mitalin myöntämistä perusteltiin seuraavasti: 
"Ateneumin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila on johtanut 
menestyksekkäästi suomalaisen kuvataiteen lippulaivan uuteen 
kukoistukseen. Aiemmin hän on tehnyt monipuolisen uran muun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 81 (234)
Kaupunginvaltuusto

Sj/11
09.10.2013

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

muassa Helsingin Taidehallin ja Taidemuseon tehtävissä. Maija 
Tanninen-Mattila oli keskeisenä toimijana mahdollistamassa Pablo 
Picasso -näyttelyn tuomisen Helsinkiin. Valmisteluvaiheessa luotiin 
myös uusia arvokkaita yhteistyömalleja valtion taidemuseon ja 
Helsingin kaupungin välille, joiden kehittämistä on syytä jatkaa."

Vielä kaupunginhallitus palaa siihen, että hakija Kyanderin kielitaito ei 
täytä kaupungin kielisäännön mukaista vaatimusta suomen kielen 
erinomaisesta suullisesta ja kirjallisesta taitamisesta. 
Kaupunginvaltuusto voi erityisestä syystä myöntää erivapauden tai 
lievennyksen tästä säännöstä. Jos kaupunginhallitus päätyy esittämään 
Kyanderin ottamista taidemuseon johtajan virkaan, tulisi 
päätösehdotusta täydentää ehdotuksella siitä, että kaupunginvaltuusto 
myöntää Kyanderille erivapauden suomen kielen erinomaista suullista 
ja kirjallista taitoa koskevasta vaatimuksesta.

Kaupunginhallitus katsoo, hakijoiden ansioita vertailtuaan, että FM 
Maija Tanninen-Mattilalla on hakijoista parhaat mahdollisuudet 
taidemuseon johtajan viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänellä on 
muihin haastateltuihin hakijoihin verrattuna ylivertainen kokemus 
taideinstituution johtamisesta. Hänellä on syvällinen ja laaja-alainen 
kuvataiteen tuntemus. Hänen kansainvälinen kokemuksensa 
taidemuseotoiminnasta on vahva, samoin hänen kansainväliset 
verkostonsa.  Hän on myös antanut selkeän näytön kyvyistään kehittää 
taidemuseoalaa ja solmia yhteistyöverkostoja, jotka osaltaan tukevat ja 
mahdollistavat korkeatasoisen toiminnan. Kaupunginhallitus katsoo, 
että Maija Tanninen-Mattila nousee hakijoiden kärkeen kaikilla 
arvioinnin osa-alueilla ja että hän on kokonaisarvion perusteella 
hakijoista selkeästi ansioitunein.

Hakemusasiakirjat ja hakemusten tueksi toimitettu aineisto on 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen 
valmistelijalla.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanomalehti-ilmoitus 5.5.2013
2 Yhteenveto hakijoista_taidemuseon johtaja
3 Taidemuseo Haastateltujen hakemukset.pdf
4 Kyander_näyttelyt98-07.pdf
5 Kyanderin_liite_hakemukseen_Appendix....pdf
6 Tanninen-Mattila_liite_ hakemukseen.pdf
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaa hakeneet Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Virkaan otettu Esitysteksti

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Taidemuseon johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1008

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita Helsingin taidemuseon johtajan 
virkaan filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan 6 800 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska FM Maija Tanninen-Mattila ei ole kaupungin palveluksessa eikä 
hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on 
päätös ehdollinen, kunnes hänen terveydentilastaan saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 29.08.2013 § 52

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 83 (234)
Kaupunginvaltuusto

Sj/11
09.10.2013

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

Taidemuseon johtokunta päätti lausuntonaan esittää 
kaupunginhallitukselle, että taidemuseon virastopäällikön virkaan 
valittaisiin FM Maija Tanninen-Mattila.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Maija 
Tanninen-Mattila nousee etusijalle virkaa hakeneista laaja-alaisuutensa 
ja johtamiskokemuksensa johdosta. Hänellä on monipuolinen ja pitkä 
kokemus taidemuseoalalta sekä kuvataiteen kentältä. Hänellä on 
vahvaa kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä yli 15 vuoden ajalta. 
Taidemuseon johtajan hakuilmoituksessa tuotiin esille, että valmiutta 
taidemuseoalan kehittämiseen arvostetaan, koska taidemuseokenttä 
on voimakkaan muutoksen tilassa ja että tässä muutoksessa myös 
Helsingin taidemuseo on mukana yhteistyökykyisenä ja luovana 
toimijana. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilalla on selkeää 
näyttöä onnistumisista ja muutosjohtamisesta johtajana Ateneumin 
taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa. Ateneumin taidemuseossa 
on hänen kaudellaan päästy merkittäviin kävijämääriin ja tavoitettu 
ennätysyleisöjä.   Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila on 
kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella sopivin hakija.

Samalla johtokunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan 
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Käsittely

29.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: 
Erja Pusa, Kimmo Sarje

Päätösehdotus:
Esittelijä teki kokouksessa muutoksen esitykseensä:
Taidemuseon johtokunta päättänee lausuntonaan esittää 
kaupunginhallitukselle, että taidemuseon virastopäällikön virkaan 
valittaisiin FM Maija Tanninen-Mattila.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Maija 
Tanninen-Mattila nousee etusijalle virkaa hakeneista laaja-alaisuutensa 
ja johtamiskokemuksensa johdosta. Hänellä on monipuolinen ja pitkä 
kokemus taidemuseoalalta sekä kuvataiteen kentältä. Hänellä on 
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vahvaa kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä yli 15 vuoden ajalta. 
Taidemuseon johtajan hakuilmoituksessa tuotiin esille, että valmiutta 
taidemuseoalan kehittämiseen arvostetaan, koska taidemuseokenttä 
on voimakkaan muutoksen tilassa ja että tässä muutoksessa myös 
Helsingin taidemuseo on mukana yhteistyökykyisenä ja luovana 
toimijana. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilalla on selkeää 
näyttöä onnistumisista ja muutosjohtamisesta johtajana Ateneumin 
taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa. Ateneumin taidemuseossa 
on hänen kaudellaan päästy merkittäviin kävijämääriin ja tavoitettu 
ennätysyleisöjä. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila on 
kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella sopivin hakija.

Samalla johtokunta päättänee todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Vastaehdotus:
Kirsikka Moring teki esitykseen vastaehdotuksen: 
Taidemuseon johtokunta päätti 16.4.2013 (§18 ) laittaa Taidemuseon 
johtajan virka hakuun. Virkaa haki määräpäivään mennessä 21 
henkilöä. Taidemuseon johtokunta on kesän aikana haastatellut heistä 
neljää ja pyytänyt ko hakijoilta myös taidemuseon tulevaisuusvision.

Taidemuseon johtokunta valmisteli haettavan viran hakuilmoituksen 
tekstin. Hakuilmoituksen tekstissä (esityksen liitteenä) kuvataan 
taidemuseota ja määritellään haettavan viran kelpoisuusehdot. 
Ilmoituksessa määritellään myös millä laadullisin perustein 
taidemuseon johtajan valinta tehdään. 

Taidemuseon johtaja on Helsingin kaupungin viraston johtaja. Siksi 
taidemuseon johtajalle asetetaan hakuilmoituksessa mainitut 
muodolliset kelpoisuusehdot. 

Taidemuseon olemassaolon oikeus perustuu kuitenkin aina viime 
kädessä yksinomaan sen onnistumiseen taiteen omia arvoja 
esittävänä, vaalivana ja kehittävänä organisaationa yhteiskunnallisesti 
muuttuvissa oloissa. Taidemuseon tulee olla toiminnallaan mukana 
kehittämässä taidetta ja yhteiskuntaa. Sen tulee avata taiteelle uusia 
mahdollisuuksia, edistää vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä 
sekä olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmisten kasvu ja 
kehitys sekä taiteen kukoistus edistyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja 
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kriittisessä vuoropuhelussa. Taidemuseon johtokunta päättikin laajan ja 
perusteellisen harkinnan perusteella, että kelpoisuusehdot täyttävien 
hakijoiden keskinäisessä vertailussa tulee painottaa sisältöosaamista 
selvästi enemmän kuin johtajakokemusta, näyttöä hallinnollisesta 
taidosta taikka muita mahdollisia ansioita, joita hakuilmoituksessa ei 
mainita.

Tämä linjaratkaisu toteutuu konkreettisesti siten, että hakuilmoituksen 
mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemusta. Tällainen tuntemus on siis hakuilmoituksen 
mukaan painavin kriteeri hakijoiden ansioiden vertailussa.

Hakuilmoituksessa mainitaan lisäksi neljä muuta seikkaa, joita 
hakijoiden ansioiden vertailussa on syytä ottaa huomioon. Näitä 
seikkoja ovat kansainvälinen kokemus, vuorovaikutustaidot, valmius 
taidemuseoalan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen taito.

Johtokunta pitää hakijoiden oikeusturvan kannalta sekä päätöksenteon 
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta tärkeänä, että taidemuseon 
johtajan valinta tehdään hakuilmoituksessa määriteltyjen näkökohtien 
perusteella ja hakuilmoituksessa mainittujen painotusten mukaisesti.

Johtokunta toteaa, että hakijoiden taso on erittäin korkea. 

Hakijat Pontus Kyander, Erja Pusa, Marja Sakari ja Maija Tanninen-
Mattila täyttävät kaikki selvästi hakemuksessa mainitut 
kelpoisuusehdot, kuitenkin sillä ehdolla että Kyanderin kohdalla 
kielivaatimusten täyttyminen varmistetaan. (Kyanderin äidinkieli on 
suomi mutta hän on asunut suurimman osan elämästään muualla kuin 
Suomessa.) 

Johtokunta katsoo että kaikilla em. hakijoilla on erittäin merkittäviä 
ansioita myös hakuilmoituksessa mainittujen laadullisten näkökohtien 
osalta. Kustakin heistä voi tulla erittäin hyvä taidemuseon johtaja.

Kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus: Johtokunta arvioi, että Pontus 
Kyanderilla on muihin hakijoihin verrattuna parempi kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemus. Erityisesti nykytaiteen asiantuntijana Kyander on 
muita hakijoita selvästi etevämpi. Pusan, Sakarin ja Tanninen-Mattilan 
asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemuksen osalta on johtokunnan mielestä erittäin 
vaikeaa, mutta Sakari lienee muita hiukan ansioituneempi tältä osin.

Kansainvälinen kokemus: Johtokunta katsoo, että taidemuseon 
johtamiseen tarvittavaa kansainvälistä kokemusta voi hyvinkin hankkia 
toimimalla Suomessa. Kyander on kuitenkin kansainväliseltä 
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kokemukseltaan ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Muut hakijat 
ovat kansainväliseltä kokemukseltaan keskenään yhtä vahvoja.

Vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustaitojen arviossa johtokunta toteaa 
hakija Kyanderin ansioituneimmaksi mediaosaamisessa ja 
kansainvälisessä verkostoitumisessa mutta muita hakijoita jonkin 
verran heikommaksi johtokunnan tekemässä haastattelussa. Kyander 
on hakijosta ainoa, joka on korostanut oma-aloitteisesti, että tiivis 
yhteydenpito taitelijoihin ja vuorovaikutus heidän kanssaan on 
taidemuseon johtamisen kannalta olennaista. Tanninen-Mattila on 
johtokunnan arvion mukaan hakijoista etevin vuorovaikutuksessa 
päättäjien kanssa ja organisaatioiden välillä. Hakijoiden vahvuudet 
eivät siis tämän kriteerin osalta ole yhteismitallisia. Kyander ja 
Tanninen-Mattila erottuvat kuitenkin vuorovaikutustaitojen osalta 
hakijoista etevimpinä.

Valmius taidemuseoalan kehittämiseen: Hakijoista Erja Pusa on 
esittänyt muita konkreettisemman ja tässä suhteessa parhaan vision 
taidemuseon tulevaisuudesta. Pusalla on myös vahva näkemys siitä 
mitä hänen visionsa toteuttaminen vaatii. Kyanderilla on muita hakijoita 
analyyttisesti vahvempi kuva siitä miltä pohjalta taidemuseon 
onnistunut kehittäminen voi tapahtua. Tanninen-Mattilalla on hakijoista 
pitkäaikaisin ja vahvin aiempi näyttö onnistumisesta taidemuseon 
kehittäjänä. Myös Kyander on ansioitunut taidemuseon 
muutosjohtajana. Tanninen-Mattila erottuu tämän valintakriteerin osalta 
ansioituneimmaksi. Toiseksi ansioitunein on Kyander.

Henkilöstöjohtamisen taito: Tanninen-Mattilalla on hakijoista selvästi 
pisin johtajakokemus ja hänellä on myös selvästi enemmän kokemusta 
henkilöjohtamisesta kuin muilla hakijoilla. Henkilöstöjohtamisen taidon 
asiallinen vertailu ei kuitenkaan johtokunnan käytössä olevien tietojen 
varassa ole ollut mahdollista, vaan johtokunta toteaa katsovansa että 
kaikilla hakijoilla on tältä osin riittävä taito. Tanninen-Mattilan 
pitkäaikaisen kokemuksen johdosta johtokunta katsoo, että hänen 
riittävä osaamisensa on tältä osin varmemmin tiedossa kuin muiden 
hakijoiden kohdalla.

Edellä mainitun perustein johtokunta esittää, että taidemuseon 
johtajaksi valitaan Pontus Kyander.

Kannattajat: Thomas Wallgren kannatti vastaehdotusta

1 äänestys
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JAA-ehdotus: (Kokouksessa tehdyn muutos)esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kirsikka Moringin tekemä vastaehdotus. Taidemuseon 
johtokunta päätti 16.4.2013 (§18 ) laittaa Taidemuseon johtajan virka 
hakuun. Virkaa haki määräpäivään mennessä 21 henkilöä. 
Taidemuseon johtokunta on kesän aikana haastatellut heistä neljää ja 
pyytänyt ko hakijoilta myös taidemuseon tulevaisuusvision. 
Taidemuseon johtokunta valmisteli haettavan viran hakuilmoituksen 
tekstin. Hakuilmoituksen tekstissä (esityksen liitteenä) kuvataan 
taidemuseota ja määritellään haettavan viran kelpoisuusehdot. 
Ilmoituksessa määritellään myös millä laadullisin perustein 
taidemuseon johtajan valinta tehdään.  Taidemuseon johtaja on 
Helsingin kaupungin viraston johtaja. Siksi taidemuseon johtajalle 
asetetaan hakuilmoituksessa mainitut muodolliset kelpoisuusehdot.  
Taidemuseon olemassaolon oikeus perustuu kuitenkin aina viime 
kädessä yksinomaan sen onnistumiseen taiteen omia arvoja 
esittävänä, vaalivana ja kehittävänä organisaationa yhteiskunnallisesti 
muuttuvissa oloissa. Taidemuseon tulee olla toiminnallaan mukana 
kehittämässä taidetta ja yhteiskuntaa. Sen tulee avata taiteelle uusia 
mahdollisuuksia, edistää vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä 
sekä olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmisten kasvu ja 
kehitys sekä taiteen kukoistus edistyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja 
kriittisessä vuoropuhelussa. Taidemuseon johtokunta päättikin laajan ja 
perusteellisen harkinnan perusteella, että kelpoisuusehdot täyttävien 
hakijoiden keskinäisessä vertailussa tulee painottaa sisältöosaamista 
selvästi enemmän kuin johtajakokemusta, näyttöä hallinnollisesta 
taidosta taikka muita mahdollisia ansioita, joita hakuilmoituksessa ei 
mainita. Tämä linjaratkaisu toteutuu konkreettisesti siten, että 
hakuilmoituksen mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti 
kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemusta. Tällainen tuntemus on siis 
hakuilmoituksen mukaan painavin kriteeri hakijoiden ansioiden 
vertailussa. Hakuilmoituksessa mainitaan lisäksi neljä muuta seikkaa, 
joita hakijoiden ansioiden vertailussa on syytä ottaa huomioon. Näitä 
seikkoja ovat kansainvälinen kokemus, vuorovaikutustaidot, valmius 
taidemuseoalan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen taito. 
Johtokunta pitää hakijoiden oikeusturvan kannalta sekä päätöksenteon 
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta tärkeänä, että taidemuseon 
johtajan valinta tehdään hakuilmoituksessa määriteltyjen näkökohtien 
perusteella ja hakuilmoituksessa mainittujen painotusten mukaisesti. 
Johtokunta toteaa, että hakijoiden taso on erittäin korkea.  Hakijat 
Pontus Kyander, Erja Pusa, Marja Sakari ja Maija Tanninen-Mattila 
täyttävät kaikki selvästi hakemuksessa mainitut kelpoisuusehdot, 
kuitenkin sillä ehdolla että Kyanderin kohdalla kielivaatimusten 
täyttyminen varmistetaan. (Kyanderin äidinkieli on suomi mutta hän on 
asunut suurimman osan elämästään muualla kuin Suomessa.)  
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Johtokunta katsoo että kaikilla em. hakijoilla on erittäin merkittäviä 
ansioita myös hakuilmoituksessa mainittujen laadullisten näkökohtien 
osalta. Kustakin heistä voi tulla erittäin hyvä taidemuseon johtaja. 
Kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus: Johtokunta arvioi, että Pontus 
Kyanderilla on muihin hakijoihin verrattuna parempi kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemus. Erityisesti nykytaiteen asiantuntijana Kyander on 
muita hakijoita selvästi etevämpi. Pusan, Sakarin ja Tanninen-Mattilan 
asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemuksen osalta on johtokunnan mielestä erittäin 
vaikeaa, mutta Sakari lienee muita hiukan ansioituneempi tältä osin. 
Kansainvälinen kokemus: Johtokunta katsoo, että taidemuseon 
johtamiseen tarvittavaa kansainvälistä kokemusta voi hyvinkin hankkia 
toimimalla Suomessa. Kyander on kuitenkin kansainväliseltä 
kokemukseltaan ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Muut hakijat 
ovat kansainväliseltä kokemukseltaan keskenään yhtä vahvoja. 
Vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustaitojen arviossa johtokunta toteaa 
hakija Kyanderin ansioituneimmaksi mediaosaamisessa ja 
kansainvälisessä verkostoitumisessa mutta muita hakijoita jonkin 
verran heikommaksi johtokunnan tekemässä haastattelussa. Kyander 
on hakijosta ainoa, joka on korostanut oma-aloitteisesti, että tiivis 
yhteydenpito taitelijoihin ja vuorovaikutus heidän kanssaan on 
taidemuseon johtamisen kannalta olennaista. Tanninen-Mattila on 
johtokunnan arvion mukaan hakijoista etevin vuorovaikutuksessa 
päättäjien kanssa ja organisaatioiden välillä. Hakijoiden vahvuudet 
eivät siis tämän kriteerin osalta ole yhteismitallisia. Kyander ja 
Tanninen-Mattila erottuvat kuitenkin vuorovaikutustaitojen osalta 
hakijoista etevimpinä. Valmius taidemuseoalan kehittämiseen: 
Hakijoista Erja Pusa on esittänyt muita konkreettisemman ja tässä 
suhteessa parhaan vision taidemuseon tulevaisuudesta. Pusalla on 
myös vahva näkemys siitä mitä hänen visionsa toteuttaminen vaatii. 
Kyanderilla on muita hakijoita analyyttisesti vahvempi kuva siitä miltä 
pohjalta taidemuseon onnistunut kehittäminen voi tapahtua. Tanninen-
Mattilalla on hakijoista pitkäaikaisin ja vahvin aiempi näyttö 
onnistumisesta taidemuseon kehittäjänä. Myös Kyander on ansioitunut 
taidemuseon muutosjohtajana. Tanninen-Mattila erottuu tämän 
valintakriteerin osalta ansioituneimmaksi. Toiseksi ansioitunein on 
Kyander. Henkilöstöjohtamisen taito: Tanninen-Mattilalla on hakijoista 
selvästi pisin johtajakokemus ja hänellä on myös selvästi enemmän 
kokemusta henkilöjohtamisesta kuin muilla hakijoilla. 
Henkilöstöjohtamisen taidon asiallinen vertailu ei kuitenkaan 
johtokunnan käytössä olevien tietojen varassa ole ollut mahdollista, 
vaan johtokunta toteaa katsovansa että kaikilla hakijoilla on tältä osin 
riittävä taito. Tanninen-Mattilan pitkäaikaisen kokemuksen johdosta 
johtokunta katsoo, että hänen riittävä osaamisensa on tältä osin 
varmemmin tiedossa kuin muiden hakijoiden kohdalla. 
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Edellä mainitun perustein johtokunta esittää, että taidemuseon 
johtajaksi valitaan Pontus Kyander. 

Jaa-äänet: 5
Nina Sillantaka (ent. Adamsson), Valentina Ahlavuo, Elisa Koponen, 
Jussi Salonranta, Pauli Waroma

Ei-äänet: 3
Otso Kantokorpi, Kirsikka Moring, Thomas Wallgren

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Kimmo Sarje

28.05.2013 Poistettiin

Esittelijä
hallintopäällikkö
Pia Uljas

Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi
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§ 364
Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

HEL 2013-010644 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti, että opetustoimen johtosääntöä muutetaan 
siten, että johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet 
kohdat:

4 § Lautakunnan tehtävät

20 a    
päättää palvelusetelin käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvon 
sekä päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista 
vaatimuksista.

17 § Viraston päällikön tehtävät

10 
päättää viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palvelusetelipalveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntömuutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Anna Vuorjoki 
valtuutettu Rene Hurstin kannattamana ehdottanut, että 

- muutetaan 4§ kohta 20a muotoon "päättää palvelusetelin 
käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvon sekä päättää 
palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista"

- muutetaan 17§ kohta 10 muotoon "päättää viranhaltijoista, jotka 
hyväksyvät palvelusetelipalveluntuottajat".

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Muutetaan 4§ kohta 20a muotoon "päättää palvelusetelin 
käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvon sekä päättää 
palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista."
Muutetaan 17§ kohta 10 muotoon "päättää viranhaltijoista, jotka 
hyväksyvät palvelusetelipalveluntuottajat."

Jaa-äänet: 42
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi 
Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Belle 
Selene Xia, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 42
Zahra Abdulla, Riku Ahola, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Harry Bogomoloff

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Anna Vuorjoen 
vastaehdotuksen puheenjohtaja Sara Paavolaisen äänen ratkaistessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntötoimikunnan lausunto.pdf
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2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto
3 Opetustoimen johtosääntö

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee, että opetustoimen johtosääntöä 
muutetaan siten, että johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat 
uudet kohdat:

4 § Lautakunnan tehtävät

20 a    
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon.

17 § Viraston päällikön tehtävät

10 
päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Esittelijä

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 merkitä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan 
palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön 
laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset 
palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat kaksi 
toivomuspontta: 

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin 
vakinaistamisen yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 
lukien kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo 
valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle 
yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin 
palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista 
kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen. 
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2. Valtuusto edellyttää, että kaikkien palvelusetelien käytön 
laajentamiseen liittyvien uusien esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, 
millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen sosiaalisen 
eriytymisen kannalta. 

Kaupunginhallitus kehotti 20.5.2013 valtuuston 
täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä mm. opetusvirastoa 
(ruotsinkielinen päivähoito) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin palvelusetelin vakinaistamiseksi ja tekemään tarvittavat 
johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 
mennessä. 

Kaupunginvaltuusto päätti 28.8.2013 palveluseteliä koskevien kohtien 
lisäämistä sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen 
johtosääntöön 1.1.2014 lukien. 

Edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet tehtävät tulee 
sisällyttää myös opetustoimen johtosääntöön, koska opetusvirasto 
vastaa ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta. 
Palvelusetelin käyttöönotto tulee järjestää kaksikielisessä kunnassa 
molemmille kieliryhmille yhdenvertaisesti.

Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatusvirastossa

Varhaiskasvatusvirastossa palvelusetelillä on toistaiseksi tuettu 
yksityisten palveluntuottajien järjestämää kerhotoimintaa, jota kaupunki 
valvoo. Toiminta tarjoaa vaihtoehdon kunnalliselle kerhotoiminnalle 
sekä yksityisen hoidon tuelle.

Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville 
2–5-vuotiaille lapsille, joista maksetaan kotihoidon tuen sisaruslisää 
sekä yli 3-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille, jotka eivät enää ole 
oikeutettuja kotihoidontukeen. Palvelusetelin suuruus on 100 euroa 
kuukaudessa. Palvelusetelikerhoihin haetaan päivähoidon 
kerhohakemuksella. Päätös kerhopaikasta toimii palvelusetelinä.

Yksityisen kerhotoiminnan tuottajiksi voi tulla nykyisiä yksityisen 
päivähoidon tuottajia tai muita toimijoita. Palvelusetelin arvo kattaa 
kerhojen hoito- ja kasvatushenkilöstön henkilöstökulut. Tilanteessa 
31.12.2012 tuottajia oli kolme ja asiakkaita vajaat kymmenen 
suomenkielisellä puolella.

Palvelusetelin käyttömahdollisuudet

Kaupunginhallitus toteaa, että palveluseteli on yksi kunnan 
käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, 
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mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää 
myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään.

Palvelusetelien käyttö ei muuta kunnan palvelujen 
järjestämisvelvoitetta.

Lasten päivähoidosta annetun lain 10 §:n (909/2012) mukaan kunta voi 
järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät:

1) hoitamalla toiminnan itse;

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai

muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta;

5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelusetelistä annetun lain(569/2009) mukaisen palvelusetelin.

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai 
kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat 
sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle 
palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden 
käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä 
käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään 
palvelusetelin arvoon saakka.

Palvelusetelitoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan 
valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, 
monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen 
ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella ei muuteta 
kuntien palveluntuottajien yhteistyötä. 

Opetuslautakunnan esittämä päätösvaltuus (johtosäännön 4 § kohta 
20a) koskee oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä ja 
palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Viraston päällikölle esitetty 
päätösvaltuus (johtosäännön 17 § kohta 10) koskee oikeutta päättää 
palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja niiden 
viranhaltijoiden nimeämisestä, joiden tehtävänä on hyväksyä 
palveluntuottajat.

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää 
palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen 
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järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen 
järjestämistapavaihtoehtona ei saa johtaa siihen, että omaa toimintaa 
ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas 
voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten vastaavaa 
toimintaa on oltava myös omana toimintana tai ostopalveluna.

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-
oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö 
päättää lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun 
järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi 
hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi, ja kuka voidaan 
hyväksyä palveluntuottajaksi.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. 
Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. 
Toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä 
pystyttävä tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Opetusviraston virastotoimikunta on käsitellyt johtosäännön 
muutosehdotuksen kokouksessaan 26.8.2013.

Sääntötoimikunnan ja henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston 
lausunnot ovat liitteinä 1 ja 2.

Opetustoimen voimassa oleva johtosääntö on liitteenä 3.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sääntötoimikunnan lausunto.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto
3 Opetustoimen johtosääntö

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto
Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1009
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HEL 2013-010644 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että opetustoimen johtosääntöä 
muutetaan siten, että johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat 
uudet kohdat:

4 § Lautakunnan tehtävät

20 a    
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon.

17 § Viraston päällikön tehtävät

10 
päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 146

HEL 2013-010644 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
opetustoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet 
kohdat:

4 §

Lautakunnan tehtävät

---
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20 a    
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon

---

17 §

Viraston päällikön tehtävät

---

10      
päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat

---

Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan 
vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin 
ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Anu Kangaste, hallintolakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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§ 365
Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen 
yhdistäminen

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että läntisen alueen ruotsinkieliset koulut Haga 
lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, 
Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään 
1.8.2014 alkaen hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa on 
vuosiluokat 
1-9 ja esiopetustoimintaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta, läntinen alue
2 Oppilaaksiottoalueet
3 Oppilasennuste ja koulujen kapasiteetti
4 Konsultti Sam Simonsenin arviointi
5 Opettajien arviointi
6 Johtoryhmän arvio 
7 Vanhempien arviointi
8 Koulujen johtokuntien lausunnot
9 Oppilaskuntien lausunnot
10 Henkilökunnan lausunto
11 Opetuslautakunnan rk jaoston pöytäkirja ja esityslista 7.5.2013.pdf
12 Opetuslautakunnan pöytäkirja ja esityslista 28.5.2013.pdf

Päätösesitys

Kaupunginvaltuusto päättänee, että  läntisen alueen ruotsinkieliset 
koulut Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs 
lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs 
högstadieskola yhdistetään 1.8.2014 alkaen hallinnollisesti 
yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa on vuosiluokat 
1-9 ja esiopetustoimintaa.

Esittelijä

Taustaa ja edeltävät päätökset
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Osana Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamista 2008-2010 
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 10.5.2007 käynnistää 
läntisellä alueella vuosina 2009-2013 pilottiprojektin, jonka 
tarkoituksena oli kokeilla yhteistä hallintoa läntisen alueen viiden 
peruskoulun kesken sekä selvittää yhtenäisen perusopetuksen 
käyttöönoton mahdollisuus.

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 3.3.2011, että 
lukuvuodesta 2011–2012 alkaen läntisellä alueella toimiva 
Sockenbacka lågstadieskola käsittää vuosiluokat 1–2 ja 
esiopetustoimintaa.

Ruotsinkielinen jaosto päätti 13.12.2012, että läntisen alueen koulut 
toimivat pilottiprojektimallin mukaisesti vielä  lukuvuoden 2013-2014 
ajan. 

Ruotsinkielinen jaosto ehdotti 7.5.2013 opetuslautakunnalle, että em. 
viisi koulua yhdistettäisiin yhtenäiseksi peruskouluksi, joka sisältää 
esiopetustoimintaa ja vuosiluokat 1–9. Samalla jaosto päätti 
toimivaltansa perusteella, että koulujen toiminta jatkuu nykyisissä 
toimipisteissä ja että koulun päätoimipaikka tulee olemaan osoitteessa 
Solnantie 18–20, nykyisen Munksnäs högstadieskolanin rakennus.

Opetuslautakunta esitti 28.5.2013 kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että läntisen alueen viisi koulua yhdistetään 
hallinnolliseksi kokonaisuudeksi yhdeksi peruskouluksi,  joka sisältää 
esiopetusta ja jossa vuosiluokat 1-9, lukuvuodesta 2014–2015 alkaen.

Lisäksi opetuslautakunta päätti, että koko läntinen alue on uuden 
koulun oppilaaksiottoalue ja että yhdistyneen koulun taloudellista 
kehystä laskettaessa opetuslautakunnan päättämien 
tuntikehyskaavojen mukainen koulukohtainen perustuntimäärä 
lasketaan koululle jokaisesta sen käytössä olevasta toimipisteestä. 

Valmistelu opetusvirastossa

Pilottiprojektin aikana 2009-2013 yhteinen hallinto on tarkoittanut, että 
kouluilla on ollut yhteinen rehtori sekä myös yhteinen budjetti ja 
yhteinen johtokunta. Jokaisessa koulurakennuksessa on lisäksi ollut 
oma apulaisrehtori. Apulaisrehtorit ovat muodostaneet johtoryhmän 
yhdessä johtavan rehtorin kanssa. 

Pilottiprojektin aikana on suoritettiin neljä eriaikaista arviointia. 
Arvioinnit teki läntisen alueen johtoryhmä, konsultti, opettajat sekä 
johtokuntaan kuuluvat vanhemmat. Arvioinnit ovat liitteenä. 
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Läntisen alueen yhdistyneen peruskoulun perustamiseen liittyen 
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 14.3.2103 pyytää 
lausunnot alueen koulujen henkilökunnilta, koulujen oppilaskunnilta, 
läntisen alueen johtokunnalta, Gymnasiet Lärkanin johtokunnalta sekä 
Zacharias Topeliusskolanin johtokunnalta.  Lausunnot ovat liitteenä.

Opetusvirasto järjesti avoimen tiedotustilaisuuden kuntalaisille 
23.4.2013 Munksnäs lågstadieskolan tiloissa. Läntisen alueen koulujen 
johtokunta järjesti avoimen keskustelutilaisuuden alueen huoltajille 
Gymnasiet Lärkanin tiloissa 4.4.2013.

Arviointien ja lausuntojen yhteenveto

Pilottiprojektin tavoitteena oli kokeilla mallia yhtenäisestä 
perusopetuksesta. Projekti onkin johtanut yhtenäisyyteen alueen sisällä 
ja läntisen alueen koulut ovat jo projektin aikana alkaneet noudattaa 
yhdistyneen peruskoulun prosesseja.

Tehdyt arvioinnit tukevat siirtymistä yhtenäiseen peruskoulun malliin 
sekä hallinnollisesta että pedagogisesta näkökulmasta. Projektissa on 
luotu hyvä toimintamalli ja koulujen välille syntynyt yhteistyö koetaan 
positiivisena ja merkityksellisenä sekä opettajille että oppilaille. 
Palaaminen ennen pilottiprojektia vallinneeseen tilanteeseen (eli viisi 
koulua, joilla jokaisella oma rehtori, johtokunta ja budjetti) ei ole 
tarkoituksenmukaista.

Koulujen henkilökunta suhtautuu positiivisesti alueen yhdistettävään 
peruskouluun. Yhteistyöhön yksiköiden välillä ollaan tyytyväisiä 
pilottiprojektin aikana saavutetusta. Yhteinen opetussuuunnitelma ja 
tuntijako tasoittaa koulujen välisiä eroja seitsemännelle luokalle 
siirryttäessä. Henkilökunnan mukaan tuntikehyksen leikkauksia ei tulisi 
kuitenkaan tehdä ja koulurakennusten välinen etäisyys koetaan osittain 
ongelmallisena.

Zacharias Topeliusskolanin yleisopetuksen oppilaiden siirtymistä 
syksystä 2014 alkaen seitsemännelle luokalle Munksnäs 
högstadieskolaan pidetään lausunnossa myönteisenä.

Kårböle lågstadieskolan henkilökunta suhtautuu positiivisesti 
ruotsinkielisen päiväkoti- ja koulukokonaisuuden perustamiseen 
Kaarelan alueen lapsiperheille, sikäli kuin tilat tämän mahdollistavat.

Oppilaskunnat pitävät kokeilua hyvänä. Oppilaskunnat ovat 
ehdottaneet myös nimikilpailua yhtenäisen koulun nimestä.

Läntisen alueen johtokunta kannattaa yhdistyneen peruskoulun 
perustamista ja toivoo seurausten analyysia ja johtajuuden arviointia. 
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Johtokunta suhtautuu kriittisesti mahdollisuuteen siirtää Daghemmet 
Malmgård Kårböle lågstadieskolan tiloihin, mutta kannattaa tavoitetta 
vahvistaa alueen lähipalveluita.

Gymnasiet Lärkanin johtokunta toivoo, että läntisen alueen kieliohjelma 
jatkaa nykyisessä muodossaan, siten että myös Gymnasiet Lärkan 
tarjoaa ranskaa ja venäjää. Johtokunta toivoo myös, että tilatarve 
käydään läpi huomioiden se, että Gymnasiet Lärkan lisää 
aloituspaikkojaan syksyllä 2015. 

Zacharias Topeliusskolanin ja Ulfåsaskolanin johtokunta pitää 
pilottiprojektin työtä perusteellisena ja huolellisesti harkittuna. 
Johtokunnalla ei ole huomautettavaa läntisen alueen yhdistyneen 
peruskoulun perustamiselle. Kaarelan/Malminkartanon-alueen vahvaan 
ruotsinkieliseen lähipalveluun suhtaudutaan myös positiivisesti.

Muiden vaihtoehtojen tarkastelu

Valmistelussa on tarkasteltu myös muita vaihtoehtoja: 

- yläkoulu, jossa virkarehtori; alakoulu, jossa virkarehtori ja kolme 
pienkoulua, joissa luokanopettaja hoitaa rehtorin tehtäviä.

- yläkoulu, jossa virkarehtori, ja yhteinen rehtori alueen kaikille 
alakouluille

- yhdistynyt peruskoulu Munkkiniemessä, jossa virkarehtori, ja kolme 
pienkoulua, joissa luokanopettaja hoitaa rehtorin tehtäviä.

Mikään em. vaihtoehdoista ei tuonut selkeitä etuja tai varmistanut
viiden kouluyksikön tulevaisuutta nykyistä mallia paremmin. Nykyistä 
mallia voidaan kehittää edelleen ja säilyttää jo saavutettu yhtenäisyys 
ja joustavuus.

Yhdistyvän peruskoulun arviointia

Läntisen alueen pilotoinnissa noudattama hallinnollinen malli on lähellä 
yhdistyneen peruskoulun mallia – kouluilla on yhteinen budjetti (niin 
sanottu kokonaisbudjetti), yhteinen johtokunta ja yhteinen 
toimintasuunnitelma. Jos koulut yhdistetään yhdeksi peruskouluksi, on 
myös tuntikehys yhteinen.

Yhdistyneen peruskoulun ja yhteisen tuntikehyksen etuna on , että 
rehtori voi entistä joustavammin suunnitella ja jakaa resursseja tarpeen 
mukaan. Opettajakollegoiden välistä yhteistyötä voidaan vahvistaa 
lisää ja yhteistyötä yli vuosikurssirajojen. Myös rekrytointi helpottuu 
kattavan suunnittelun ansiosta.
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Projektin tavoitteena oli kokeilla mallia pidemmällä aikavälillä ja 
arvioida ja analysoida seurauksia. Projektin aikana mallia on arvioitu 
osapuolten sekä ulkopuolisen konsultin toimesta. Konsultti on myös 
työskennellyt alueen johtoryhmän kanssa.

Pilottiprojektin keskeisimmät tavoitteet on saavutettu. Viiden koulun 
neljän vuoden ajan noudattama malli on johtanut parempaan 
yhdenmukaisuuteen, oppilaiden yhdenvertaisuuteen ja työntekijöiden 
yhteistyöhön. Malli on ainutlaatuinen ja se on herättänyt kiinnostusta 
myös muualla koulumaailmassa. 

Oppilaaksiottoalueet ja oppilasmäärät

Yhdistyneen peruskoulun aloittaessa nykyiset oppilaaksiottorajat
vuosikursseille 1–6 muuttuvat siten ,että koko läntisestä alueesta tulee 
yksi oppilaaksiottoalue (liitteenä alueen kartta). Zacharias 
Topeliusskolan säilyttää nykyisen  oppilaaksiottoalueensa 
yleisopetuksen oppilaille vuosikursseilla 1–6. 

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston 15.9.2005 päättämien 
ruotsinkielisten peruskoulujen oppilasvalinnan periaatteiden mukaisesti 
oppilaalle osoitetaan paikka siinä koulussa, jonka oppilaaksiottoalueella 
oppilas asuu. Koska uusi yhdistynyt peruskoulu toimisi alueella 
useassa eri toimipaikassa, oppilas osoitetaan ensisijaisesti siihen 
koulurakennukseen, joka on lähinnä oppilaan kotia lähikouluperiaatteen 
mukaisesti. Alueen johtava rehtori hyväksyy oppilaat yhdistyneeseen 
peruskouluun.

Nyt esitettäväksi tehtävän päätöksen jälkeen on tarpeen tarkistaa myös 
Helsingin ruotsinkielisten esikoulujen ja peruskoulujen 
oppilaaksiottoperusteet.

Lukuvuonna 2014–2015 alueen oppilasmäärä on noin 560 oppilasta 
esikoulussa ja vuosikursseilla 1–9. Oppilasmäärä käsittää myös 
Zacharias Topeliusskolanin yleisopetuksesta Munksnäs 
högstadieskolanin vuosikurssille 7 tulevat oppilaat lukuvuonna 
2014–2015. Läntisen alueen koulujen oppilasmäärä 20.9.2012 oli 546 
oppilasta, poislukien Zacharias Topeliusskolan.

Tuntikehykset ja taloudelliset seikat

Opetusvirasto käyttää peruskoulujen koulukohtaisten budjettikehyksien 
laskennassa opetuslautakunnan päättämiä tuntikehyskaavoja. 
Kaavojen tuottama tuntimäärä muutetaan euroiksi ja lisätään 
koulukohtaiseen kokonaiskehykseen, jonka käytöstä päättää koulun 
johtokunta hyväksyessään koulun käyttösuunnitelman. Kouluja eivät 
sido tuntikehykset, vaan koulun euromääräinen kokonaiskehys. 
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Opetuslautakunta päätti 28.5.2013 toimivaltaansa perustuen, että 
yhdistyneen koulun taloudellista kehystä laskettaessa 
opetuslautakunnan päättämien tuntikehyskaavojen mukainen 
koulukohtainen perustuntimäärä lasketaan koululle jokaisesta sen 
käytössä olevasta toimipisteestä. 

Nykyiset, lukuvuodesta 2007-2008 käytössä olleet yleisopetuksen 
kaavat tuottavat kouluille laskennallisen koulukohtaisen 
perustuntimäärän, johon lisätään koulun oppilasmäärästä riippuva 
tuntimäärä. Koulukohtainen perustuntimäärä riippuu siitä, mitä 
vuosiluokkia koulussa on. Koulun toimipisteiden määrä ei vaikuta 
perustuntimäärään. Ilman em. opetuslautakunnan päätöstä 
yhdistyneen koulun laskennallinen kokonaistuntimäärä olisi ollut 50 
vuosiviikkotuntia eli noin 5 % pienempi, kuin alueen koulujen nykyiset 
tuntimäärät yhteen laskettuna. 

Säästöjä syntyy kuitenkin mm. siitä, että yhdistyneessä
peruskoulussa tarvitaan laskennallisesti yksi rehtorintoimi vähemmän 
verrattuna entiseen, viiden itsenäisen koulun malliin.  Rehtorintoimen 
palkkakustannukset ovat noin 65 000 euroa. Nykyiseen tilanteeseen 
verrattuna säästö ei kuitenkaan ole aivan näin suuri, sillä osa tästä 
summasta kuluu niiden opettajien opetustunteihin, jotka hoitavat sen 
opetuksen, jonka muussa tapauksessa hoitaisi rehtori.

Johtokunnan palkkioissa syntyy säästöä, sillä viidelle koululle on  
budjetoitu noin 17 000 euroa, mutta yksittäisen koulun kustannukset 
ovat 3 400 euroa. Pilottiprojektin aikana läntinen alue on saanut 
hieman suuremman summan johtokunnan palkkioita varten.

Daghemmet Malmgårdin siirtäminen Kårböle lågstadieskolan 
rakennukseen tuo säästöjä pienempien siivous-, vuokra- ja 
sähkökustannusten muodossa. Siirron suhteen tehdään vielä 
jatkoselvityksiä. 

Johtajuus ja henkilöstö

Helsingin kaupungin henkilöstöstrategian mukaan jatkuvassa 
työsuhteessa oleville työntekijöille turvataan vakinainen työpaikka. 
Kaikki virat ja toimet ovat Helsingin kaupungin perustamia, mikä 
tarkoittaa sitä, että henkilöstö on työsuhteessa kaupungin kanssa, ei 
yksittäisen yksikön kanssa.

Kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilökuntaa on 
kuultu ennen päätöksentekoa ja tullaan kuulemaan ennen päätöksen 
täytäntöönpanoa. Läntisen alueen kaikkien yksiköiden henkilökunta on 
antanut omat lausuntonsa palveluverkon tarkistukseen liittyen. 
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Pilottiprojektin aikana läntisellä alueella on ollut rehtori ja neljä 
apulaisrehtoria. Rehtorilla ei ole ollut opetusvelvollisuutta ja 
apulaisrehtoreilla on huojennus opetusvelvollisuudesta 12 
vuosiviikkotuntia. Mikäli oppilasmäärä pysyy tasaisena, voidaan 
johtajuus järjestää nykyisen rakenteen mukaisesti myös jatkossa. 

Yhdistynyt peruskoulu ei aiheuta muutoksia johtavan rehtorin tai 
apulaisrehtoreiden opetusvelvollisuuteen. Tämän lisäksi johdolle 
korvataan 7 vuosiviikkotuntia OVTES:n mukaisesti, (osio B, 11 §). 
Tämä on pilottiprojektin aikainen sopimus ja tunnit anotaan vuosittain 
linjanjohtajalta. 

Aikaisemmin mainitut muut tutkitut vaihtoehdot osoittavat, että johdolle 
varatut tunnit eivät merkittävästi kasva, mutta sitä vastoin työmäärä 
kasvaa merkittävästi, jos johtajuus jaetaan kahdelle tai usealle 
rehtorille.

Läntisen alueen henkilökunta on lausunnossaan todennut, että 
yhdistyneen peruskoulun perustamisen edellytyksenä on, että johdon 
resurssit säilytetään. Myös johtokunta painottaa sitä, että johtajuus on 
ensisijaisen tärkeää yhdistyneen peruskoulun toiminnan kannalta. 

Opettajan toimien määrä riippuu tuntikehyksestä. Jos yhdistyneen 
peruskoulun tuntikehys lasketaan samalla tuntikehyskaavalla kuin 
pilottiprojektin aikana, opettajantoimien lukumäärään ei tulisi 
muutoksia. Yhdistynyt peruskoulu antaa mahdollisuuden hyödyntää 
opettajien kompetenssia alueella nykyistä joustavammin. Myös 
opettajat ovat sitä mieltä, että alueen yhteistyö on vaikuttanut 
positiivisesti pedagogiikan kehitykseen ja mahdollisuus hyödyntää 
erityistaitoja on parantunut. Tällä hetkellä jotkut opettajat sukkuloivat eri 
alueiden välillä, minkä pitäisi vähentyä, koska johtavalla rehtorilla on 
mahdollisuus hyödyntää koko aluetta opetuksen suunnittelussa.

Läntisen alueen koulut saavat korvausta lisätehtävistä OVTES:n 
mukaan (osio B, 19 §, 2 mom.),  ja koulukohtaisia määrärahoja 
paikallisen sopimuksen mukaan. Tämän korvauksen suuruuden ei tulisi 
muuttua yhdistyneen peruskoulun muodostamisen takia. Jatkossa 
Zacharias Topeliusskolanin oppilaiden tulisi todennäköisesti tuottaa 
korkeammat korvaukset sekä OVTES:n että paikallisen sopimuksen 
mukaisesti.

Koulujen OVTES:n mukaan saama korvaus lisätehtävistä sekä 
koulukohtainen määräraha vähenisi, jos koulut jaettaisiin useisiin 
yksiköihin.
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Muun henkilökunnan, kouluavustajien ja sihteerien suhteen 
noudatetaan kaupungin periaatetta siitä, että vakinaisen henkilökunnan 
työsuhde säilyy myös suurissa organisaatiomuutoksissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta, läntinen alue
2 Oppilaaksiottoalueet
3 Oppilasennuste ja koulujen kapasiteetti
4 Konsultti Sam Simonsenin arviointi
5 Opettajien arviointi
6 Johtoryhmän arvio 
7 Vanhempien arviointi
8 Koulujen johtokuntien lausunnot
9 Oppilaskuntien lausunnot
10 Henkilökunnan lausunto
11 Opetuslautakunnan rk jaoston pöytäkirja ja esityslista 7.5.2013.pdf
12 Opetuslautakunnan pöytäkirja ja esityslista 28.5.2013.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto
Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1010

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että  läntisen alueen ruotsinkieliset 
koulut Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs 
lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs 
högstadieskola yhdistetään 1.8.2014 alkaen hallinnollisesti 
yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa on vuosiluokat 
1-9 ja esiopetustoimintaa.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 110

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Päätös

Utbildningsnämnden beslutade att föreslå stadsstyrelsen och vidare 
stadsfullmäktige

– att de fem skolorna i Västra distriktet – Haga lågstadieskola, Kårböle 
lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola 
och Munksnäs högstadieskola – slås samman till en admi-nistrativ 
enhet, dvs. en enhetlig grundskola omfattande förskola och 
årskurserna 1–9, från och med läsåret 2014–2015. Den sammanslagna 
enheten skulle ha verksamhet på flera adresser. Det betyder att de 
enskilda skolorna i distriktet skulle dras in som självständiga skolor, 
men att verksamheten skulle fortsätta på nuvarande adresser. 
Fastigheten på Solnavägen 18–20 skulle bli skolans nya huvudadress 
och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde.

Vidare beslutade utbildningsnämnden att då den sammanslagna 
skolans ekonomiska ram beräknas ska det skolvisa bastimantalet, som 
bygger på den av utbildningsnämnden fastställda timresursformel, 
beräknas för vart och ett av de verksamhetsställen som skolan 
använder.

Esittelijä
linjanjohtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Karin Lassenius (Torp), suunnittelija, puhelin: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Christer Sundqvist, ekonomichef, puhelin: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, puhelin: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Utbildningsnämndens svenska sektion 07.05.2013 § 23

HEL 2013-002831 T 00 01 01



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 107 (234)
Kaupunginvaltuusto

Sj/13
09.10.2013

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

Beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade föreslå 
utbildningsnämnden att den föreslår stadsstyrelsen och vidare 
stadsfullmäktige följande:

De fem skolorna i Västra distriktet – Haga lågstadieskola, Kårböle 
lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola 
och Munksnäs högstadieskola – slås samman till en administrativ 
enhet, dvs. en enhetlig grundskola omfattande förskola och 
årskurserna 1–9, från och med läsåret 2014–2015. Den sammanslagna 
enheten skulle ha verksamhet på flera adresser. Det betyder att de 
enskilda skolorna i distriktet skulle dras in som självständiga skolor, 
men att verksamheten skulle fortsätta på nuvarande adresser. 

Fastigheten på Solnavägen 18–20 föreslås bli skolans nya 
huvudadress och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde. 

Vidare föreslår svenska sektionen utbildningsnämnden att då den 
sammanslagna skolans ekonomiska ram beräknas ska det skolvisa 
bastimantalet, som bygger på den av utbildningsnämnden fastställda 
timresursformel, beräknas för vart och ett av de verksamhetsställen 
som skolan använder. 

Sektionen konstaterar också att det finns anledning att hålla sig ajour 
med planeringen i grannkommunerna.

Svenska sektionen uppmanar utbildningsverkets linje för svensk 
dagvård och utbildning att i dialog med ledningsgruppen för västra 
distriktet göra en utredning som beskriver vilka roller enhetscheferna/ 
platscheferna för de olika enheterna inom den nya skolan kommer att 
ha samt hur ledarskapet ska tilldelas resurser. 

Behandling

Under diskussionen framställde Bernt Nordman, understödd av Martina 
Reuter, att ett nytt stycke (6) med följande lydelse läggs till 
beslutsförslaget:

Svenska sektionen uppmanar utbildningsverkets linje för svensk 
dagvård och utbildning att i dialog med ledningsgruppen för västra 
distriktet göra en utredning som beskriver vilka roller enhetscheferna/ 
platscheferna för de olika enheterna inom den nya skolan kommer att 
ha samt hur ledarskapet ska tilldelas resurser. 

Svenska sektionen godkände enhälligt tillägget.
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Under diskussionen framställde Bernt Nordman ytterligare följande två 
motförslag: 
Stycke (3) kompletteras så att det i sin helhet lyder som följande: 
Fastigheten på Solnavägen 18–20 föreslås bli skolans nya 
huvudadress och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde. 
Svenska sektionen föreslår, att direktionen skulle utvidgas  för att 
förbättra användar- och närdemokratin i den nya skolan. Sektionen 
föreslår att det skulle finns en personalrepresentant samt två 
föräldrarepresentanter från varje enhet i direktionen.
Stycke (5) ändras så att det lyder som följande: Sektionen konstaterar 
också den fortsatta utvecklingen av servicenätet i västra distriktet skall 
planeras och genomföras i nära dialog med grannkommunerna.

Förslagen vann inte understöd och förföll därmed.

14.03.2013 Enligt förslaget

Föredragande
linjedirektör
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Christer Sundqvist, ekonomichef, telefon: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi
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§ 366
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta

HEL 2013-012972, 2013-012977, 2013-012973, 2013-012974, 2013-012975, 2013-012978, 2013-012979, 2013-
012982, 2013-012983, 2013-012976, 2013-012980, 2013-012981

Päätös

1. Valtuutettu Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite 
sisäliikuntatilojen saamisesta Lauttasaareen

2. Valtuutettu René Hurstin ym. aloite kaupunginvaltuuston 
kokousten tulkkaamisesta viittomakielelle

3. Valtuutettu Belle Selene Xian aloite valtuustoalotteiden käsittelyn 
kilpailuttamisesta ja pienyrittäjien tukemisesta

4. Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite liukumäen rakentamisesta 
Lahnalahden leikkipuistoon Lauttasaareen

5. Valtuutettu Belle Selene Xian aloite kierrätysprosessien 
tehostamisesta

6. Valtuutettu Elina Moision ym. aloite omatoimisen rakentamisen 
palveluprosessien parantamisesta

7. Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. aloite yhteistyömahdollisuuksista 
HUSin henkilökunta-asuntojen rakentamiseksi

8. Valtuutettu Eija Loukoilan ym. aloite kaupungin omistamien ranta- 
ja saaristokiinteistöjen vuokraamisesta yrittäjille

9. Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite maauimalan saamisesta 
Koillis-Helsinkiin

10. Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite Luoteisväylän turvallisuuden 
lisäämisestä
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11. Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin ym. aloite maksullisesta 
musiikkileikkikoulumahdollisuudesta päiväkotien tiloissa

12. Valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite informoinnista ja 
vanhempien suostumuksesta HPV-rokottamisen yhteydessä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.
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§ 353
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutfört.

Behandling

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har 
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på 
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i 
deras ställe.

Laglighet och beslutförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning 
förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av 
ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående 
konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat 
och beslutfört.

Bilagor

1 Läsnäololista
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§ 354
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Minerva Krohn och Jan 
Vapaavuori till protokolljusterare med ledamöterna Zahra Abdulla och 
Sami Muttilainen som ersättare.



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 113 (234)
Stadsfullmäktige

Pj/3
09.10.2013

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

§ 355
Frågestund

Under frågestunden togs följande frågor upp: ledamoten Mari 
Holopainens fråga om ett tillräckligt antal dagvårdsplatser och om 
budgeteringen för dessa, ledamoten Ville Jalovaaras fråga om 
tidsschemat för bygget av Västmetron och ledamoten Seija Muurinens 
fråga om hemvårdsstödet.
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§ 356
Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2013-007041 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Jasna Mieskoski befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja Petra Jääskeläinen till ny personlig ersättare för Risto 
Kolanen i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som 
utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Jasna Mieskoski befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja Petra Jääskeläinen till ny personlig ersättare för Risto 
Kolanen i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som 
utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Jasna Mieskoski (SDP) anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget 
som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden av personliga skäl.
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Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Jasna Mieskoski till personlig 
ersättare för Risto Kolanen i kultur- och biblioteksnämnden för 
mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny personlig 
ersättare för Risto Kolanen för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1005

HEL 2013-007041 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1. myöntää Jasna Mieskoskelle vapautuksen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Petra Jääskeläisen Risto Kolasen uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja 
kirjastolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Rättat 18.10.2013 AP (Förvaltningslagen 51 
§): efternamn Laakkonen

§ 357
Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen och inrättande av en 
ledarskapssektion och en IT-sektion inom stadsstyrelsen

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade införa nya paragrafer 2 b, 2 c, 8 b och 8 c 
med den nedanstående lydelsen i instruktionen för stadsstyrelsen. 

2 b § Ledarskapssektionen

Stadsfullmäktige tillsätter en ledarskapssektion för stadsstyrelsens 
mandattid. Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. Stadsfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande i 
sektionen bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen.

2 c § IT-sektionen

Stadsfullmäktige tillsätter en IT-sektion för stadsstyrelsens mandattid. 
Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande i sektionen 
bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen.

8 b § Ledarskapssektionens uppgifter

Ledarskapssektionen har till uppgift att förelägga stadsstyrelsen förslag 
om reformering av stadens ledarskapssystem utifrån att reformerna ska 
kunna träda i kraft vid ingången av år 2017.

8 c § IT-sektionens uppgifter

IT-sektionen har till uppgift 

1. att komma med förslag om principer och riktlinjer för 
informationsteknik och informationsförvaltning och att följa 
utfallet

2. att följa arbetet med att göra upp, verkställa och genomföra IT-
program för staden

3. att på förslag av förvaltningarna godkänna att IT-projekt införs i det 
projektprogram som gäller informationsteknik i de fall då de 
kalkylerade totalkostnaderna överstiger 1 miljon euro
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4. att ge utlåtanden om projektprogram för staden som gäller 
informationsteknik då det är fråga om programmet som helhet.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt ändra 4 § 1 mom. i instruktionen 
för stadsstyrelsen så att momentet får den nedanstående lydelsen.

Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna föredrar vid 
stadsstyrelsens, koncernsektionens och IT-sektionens sammanträden 
ärenden som hör till deras verksamhetsområde. Stadsdirektören 
föredrar ärendena vid ledarskapssektionens sammanträden. Vid behov 
avgör stadsdirektören vem som ska föredra ett ärende.

Stadsfullmäktige beslutade vidare tillsätta en ledarskapssektion och en 
IT-sektion inom stadsstyrelsen och välja ordförande, vice ordförande, 
ledamöter och ersättare i dessa för en mandattid som börjar med att 
detta beslut blivit verkställt.

Ledarskapssektionen:

 ledamot ersättare
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

  

ordförande Lasse Männistö
vice ordförande Osku Pajamäki

  

IT-sektionen:

 ledamot ersättare
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
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4. Otso Kivekäs Sirkku Ingervo
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laakkonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth René Hursti 

  

ordförande Otso Kivekäs 
vice ordförande Ulla-Marja Urho

  

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

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 Yrjö Hakanen 
understödd av ledamoten Sari Mäkimattila under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att 2 b § ska ändras så 
att det i ledarskapssektionen inväljs företrädare för alla 
fullmäktigegrupper.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om 
återremiss godkänts.

1 omröstningen



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 120 (234)
Stadsfullmäktige

Kj/5
09.10.2013

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar förslaget för ny beredning 
utgående från att 2 b § ska ändras så att det i ledarskapssektionen 
inväljs företrädare för alla fullmäktigegrupper.

Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Riku Ahola, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka 
Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena 
Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia, Ville 
Ylikahri

Nej-röster: 3
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Sari Mäkimattila

Blanka: 3
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sami Muttilainen

Frånvarande: 1
Arja Karhuvaara

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ordföranden förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad 
anförde ordföranden såsom redogörelse att följande motförslag hade 
framställts under diskussionen:

Ledamoten Emma Kari föreslog Otso Kivekäs till ledamot och 
ordförande i IT-sektionen.

Ledamoten Harri Lindell föreslog René Hursti till ersättare i stället för 
Nuutti Hyttinen i IT-sektionen.
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige enhälligt utan 
omröstning godkänna ledamöterna Emma Karis och Harri Lindells 
motförslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf
2 Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar införa nya paragrafer 2 b, 2 c, 8 b och 8 c 
med den nedanstående lydelsen i instruktionen för stadsstyrelsen. 

2 b § Ledarskapssektionen

Stadsfullmäktige tillsätter en ledarskapssektion för stadsstyrelsens 
mandattid. Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. Stadsfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande i 
sektionen bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen.

2 c § IT-sektionen

Stadsfullmäktige tillsätter en IT-sektion för stadsstyrelsens mandattid. 
Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande i sektionen 
bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen.

8 b § Ledarskapssektionens uppgifter

Ledarskapssektionen har till uppgift att förelägga stadsstyrelsen förslag 
om reformering av stadens ledarskapssystem utifrån att reformerna ska 
kunna träda i kraft vid ingången av år 2017.

8 c § IT-sektionens uppgifter

IT-sektionen har till uppgift 

1. att komma med förslag om principer och riktlinjer för 
informationsteknik och informationsförvaltning och att följa 
utfallet
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2. att följa arbetet med att göra upp, verkställa och genomföra IT-
program för staden

3. att på förslag av förvaltningarna godkänna att IT-projekt införs i det 
projektprogram som gäller informationsteknik i de fall då de 
kalkylerade totalkostnaderna överstiger 1 miljon euro

4. att ge utlåtanden om projektprogram för staden som gäller 
informationsteknik då det är fråga om programmet som helhet.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt ändra 4 § 1 mom. i instruktionen för 
stadsstyrelsen så att momentet får den nedanstående lydelsen.

Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna föredrar vid 
stadsstyrelsens, koncernsektionens och IT-sektionens sammanträden 
ärenden som hör till deras verksamhetsområde. Stadsdirektören 
föredrar ärendena vid ledarskapssektionens sammanträden. Vid behov 
avgör stadsdirektören vem som ska föredra ett ärende.

Stadsfullmäktige beslutar vidare tillsätta en ledarskapssektion och en 
IT-sektion inom stadsstyrelsen och välja ordförande, vice ordförande, 
ledamöter och ersättare i dessa för en mandattid som börjar med att 
detta beslut blivit verkställt.

Ledarskapssektionen:

 ledamot ersättare
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

 

ordförande Lasse Männistö
vice ordförande Osku Pajamäki

  

IT-sektionen:

 ledamot ersättare
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1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. ____________ Sirkku Ingervo
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laaksonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth Nuutti Hyttinen

  

ordförande ______________
vice ordförande Ulla-Marja Urho

  

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Att en ledarskapssektion och en IT-sektion ska tillsättas inom 
stadsstyrelsen har att göra med verkställigheten av strategiprogrammet 
2013–2016, godkänt av stadsfullmäktige 24.4.2013 (122 §).

En av åtgärderna i avsnittet "Skickligt ledarskap och kunnig personal" 
under huvudrubriken "Balanserad ekonomi och gott ledarskap" i 
strategiprogrammet har följande lydelse: "Stadens ledarskapssystem 
reformeras. Syftena med detta är att kommunalvalsresultatet ska 
återspeglas hos stadens ledning, att det demokratiska beslutsfattandet 
ska bli bättre och mer verkningsfullt och att stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen ska få en starkare roll i arbetet med att leda staden. 
Stadsstyrelsen får en sektion med uppgift att bereda reformen. Alla 
stadsstyrelsegrupper blir representerade i sektionen. Sektionen ska 
komma med sina förslag enligt en sådan tidsplan att det reformerade 
ledarskapssystemet kan börja tillämpas vid ingången av år 2017." 
Avsikten är att ledarskapssektionen ska dras in när reformen har trätt i 
kraft.

En åtgärd i avsnittet "Effektiva och fungerande stödtjänster" under den 
ovannämnda huvudrubriken har följande lydelse: "Stadsstyrelsen får en 
IT-sektion som övervakar stadens IT-strategi och förvaltningarnas data- 
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och IT-investeringar. Målet är att gemensamma grundläggande IT-
uppgifter ska skötas centraliserat inom centralförvaltningen."

IT-sektionen föreslås dessutom få till uppgift att på förslag av 
förvaltningarna godkänna att IT-projekt införs i det projektprogram som 
gäller informationsteknik i de fall då de kalkylerade totalkostnaderna 
överstiger 1 miljon euro. Detta gäller såväl IT-projekt gemensamma för 
hela staden som alla förvaltningars egna projekt. 

Sektionerna föreslås med hänvisning till koncernsektionen få nio 
ledamöter och ersättare, å ena sidan för att representationen ska 
kunna bli tillräckligt bred och å andra sidan för att arbetet ska kunna bli 
effektivt. I och med att det är fråga om sektioner inom stadsstyrelsen 
väljs ordförandena och vice ordförandena bland ledamöterna och 
ersättarna i stadsstyrelsen.  

Stadsdirektören blir föredragande i ledarskapssektionen eftersom 
ärendena har att göra med hur staden ska ledas och verksamheten 
inom centralförvaltningen skötas.

Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna föredrar vid IT-
sektionens sammanträden ärenden som hör till deras 
verksamhetsområde, precis som vid koncernsektionens 
sammanträden. Vid behov avgör stadsdirektören vem som ska föredra 
ett ärende.

Förslaget är berett i samråd med stadgekommittén, som därför inte har 
gett något separat utlåtande.

Stadsstyrelsen påpekar att stadsfullmäktige ska välja ledamöter i 
stadsstyrelsens IT-sektion och ledarskapssektion.

Följande är angivet i 35 § i kommunallagen: "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 väsentlig skada av hur de 
ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.
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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."

Stadsstyrelsen påpekar dessutom att följande är angivet i 17 § 4 mom. 
i kommunallagen: "Angående kommunstyrelsens, nämnders och 
direktioners sektioner gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om 
organet i fråga."

Följande är angivet i 4 a § 1 och 3 mom. i lagen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män: "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." – – –  "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."

Följande är angivet i 60 i kommunallagen: "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."

Den gällande instruktionen för stadsstyrelsen och ett instruktionsutkast 
med de föreslagna ändringarna utgör bilagor till detta ärende på 
föredragningslistan.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf
2 Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus
Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.09.2013 § 982

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä kaupunginhallituksen 
johtosääntöön uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi 
tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 
jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät
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Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 
kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset 
voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on

1       tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista 
periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista 

2       seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista 

3       hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien 
esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio 
ylittää miljoona euroa 

4       antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman 
kokonaisuudesta. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen 
johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston 
kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät 
toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa 
kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja 
ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee asettaa kaupunginhallituksen 
johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen 
puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän 
päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

Johtamisen jaosto:

 jäsen varajäsen
1. Lasse Männistö Terhi Peltokorpi
2. Laura Rissanen Seija Muurinen
3. Jarmo Nieminen Pekka Majuri
4. Emma Kari Ville Ylikahri
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5. Erkki Perälä Tuuli Kousa
6. Pilvi Torsti Jorma Bergholm
7. Osku Pajamäki Maija Anttila
8. Sirpa Puhakka Silvia Modig
9. Harri Lindell Marcus Rantala

puheenjohtaja Lasse Männistö
varapuheenjohtaja Osku Pajamäki

  

Tietotekniikkajaosto:

 jäsen varajäsen
1. Ulla-Marja Urho Arja Karhuvaara
2. Ossi Mäntylahti Joona Haavisto
3. Katrina Harjuhahto-Madetoja Hannele Luukkainen
4. ____________ Jasmin Hamid
5. Minerva Krohn Hannu Oskala
6. Kaarin Taipale Jouko Malinen
7. Tuomas Kurttila Miriikka Laaksonen
8. Mikko Pöri Juho Lindman
9. Kristina Juth Nuutti Hyttinen

puheenjohtaja ______________
varapuheenjohtaja Ulla-Marja Urho

  

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

16.09.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Esitetään, että IT-jaostoon valitaan puheenjohtajan 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jasmin Hamid Sirkku Ingervon tilalle.

09.09.2013 Pöydälle

02.09.2013 Pöydälle

26.08.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 358
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2014

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag hålla 
sina sammanträden år 2014 enligt följande, om ordföranden, om möjligt 
efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, inte beslutar 
inställa sammanträdet på grund av att ärendena är få eller av någon 
annan särskild orsak:

nr vecka dag kl.  
     
1 3 15.1.2014 18  
2 5 29.1.2014 18  frågestund
3 7 12.2.2014 18  motionsbehandling
4 9 26.2.2014 18  frågestund
5 11 12.3.2014 18  
6 13 26.3.2014 18  frågestund
7 15 9.4.2014 18  
8 17 23.4.2014 18  frågestund
9 19 7.5.2014 18  motionsbehandling
10 21 21.5.2014 18  frågestund
11 23 4.6.2014 16  
12 25 18.6.2014 16  bokslutet 
13 35 27.8.2014 18  
14 37 10.9.2014 18  frågestund
15 39 24.9.2014 18  motionsbehandling
16 41 8.10.2014 18  frågestund
17 43 22.10.2014 18  
18 45 5.11.2014 15  budgeten
19 46 12.11.2014 16  budgeten, frågestund 
20 48 26.11.2014 16  motionsbehandling
21 50 10.12.2014 16  

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ordföranden i samma ordning 
kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna 
sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före 
sammanträdet.



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 131 (234)
Stadsfullmäktige

Kj/6
09.10.2013

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar hålla sina sammanträden år 2014 enligt 
följande, om ordföranden, om möjligt efter att ha diskuterat saken med 
vice ordförandena, inte beslutar inställa sammanträdet på grund av att 
ärendena är få eller av någon annan särskild orsak:

nr vecka dag kl.  
     
1 3 15.1.2014 18  
2 5 29.1.2014 18  frågestund
3 7 12.2.2014 18  motionsbehandling
4 9 26.2.2014 18  frågestund
5 11 12.3.2014 18  
6 13 26.3.2014 18  frågestund
7 15 9.4.2014 18  
8 17 23.4.2014 18  frågestund
9 19 7.5.2014 18  motionsbehandling
10 21 21.5.2014 18  frågestund
11 23 4.6.2014 16  
12 25 18.6.2014 16  bokslutet 
13 35 27.8.2014 18  
14 37 10.9.2014 18  frågestund
15 39 24.9.2014 18  motionsbehandling
16 41 8.10.2014 18  frågestund
17 43 22.10.2014 18  
18 45 5.11.2014 15  budgeten
19 46 12.11.2014 16  budgeten, frågestund 
20 48 26.11.2014 16  motionsbehandling
21 50 10.12.2014 16  

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att ordföranden i samma ordning 
kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna 
sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före 
sammanträdet.

Föredraganden
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Det anges i 54 § 1 mom. i kommunallagen att fullmäktige 
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när 
fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. anges 
det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller 
minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för 
behandlingen av ett visst ärende.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1035

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee pitää kokouksensa vuonna 2014 
seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan 
varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän 
tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro viikko päivä klo  
     
1 3 15.1.2014 18   
2 5 29.1.2014 18   kyselytunti
3 7 12.2.2014 18   aloitekäsittely 
4 9 26.2.2014 18   kyselytunti 
5 11 12.3.2014 18  
6 13 26.3.2014 18   kyselytunti 
7 15 9.4.2014 18  
8 17 23.4.2014 18   kyselytunti 
9 19 7.5.2014 18   aloitekäsittely 
10 21 21.5.2014 18   kyselytunti 
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11 23 4.6.2014 16   
12 25 18.6.2014 16   tilinpäätös 
13 35 27.8.2014 18    
14 37 10.9.2014 18   kyselytunti 
15 39 24.9.2014 18   aloitekäsittely 
16 41 8.10.2014 18   kyselytunti 
17 43 22.10.2014 18    
18 45 5.11.2014 15   talousarvio
19 46 12.11.2014 16   talousarvio, kyselytunti 
20 48 26.11.2014 16   aloitekäsittely 
21 50 10.12.2014 16    

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että puheenjohtaja voi 
samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 359
Ändring av instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen

HEL 2013-009126 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
ändra 5, 6, 7, 9, 10 och 11 § i instruktionen för Helsingfors stads 
räddningsväsen så att lydelsen blir följande:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVÄSEN

5 § Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

 förvaltnings- och utvecklingsavdelningen 
 räddningsavdelningen 
 tekniska avdelningen 

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av 
nämnden.

6 § Ledarskap

Chef för verket är räddningskommendören, som leder verket och 
ansvarar för att de godkända målen nås.

Chef för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen är förvaltningschefen.

Chef för räddningsavdelningen är räddningsdirektören.

Chef för tekniska avdelningen är tekniska chefen.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de 
godkända målen nås.

7 § Avdelningarnas verksamhetsområden

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen har i enlighet med de 
godkända målen till uppgift

1. att göra en riskanalys för räddningsväsendet och att uppdatera 
denna  

2. att sköta befolkningsskyddsplaneringen och att samordna 
befolkningsskyddsverksamheten vid stadens olika förvaltningar 
och affärsverk  
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3. att sköta utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter 
anknutna till räddningsverksamhet, till förebyggande av och 
beredskap för olyckor och till produktion av prehospital 
akutsjukvård  

4. att sköta tillsynen över sotningen  
5. att sköta verkets ekonomiplanering och -uppföljning och att 

tillhandahålla tjänster som gäller ekonomiförvaltning, personal, 
kommunikation och allmän förvaltning. 

Räddningsavdelningen har i enlighet med de godkända målen till 
uppgift

1. att sköta det som hör till räddningsverksamheten, till 
förebyggandet av och beredskapen för olyckor och till 
den prehospitala akutsjukvård som ålagts verket 

2. att sköta det avtalsbaserade samarbetet med avtalsbrandkårer  
3. att sköta bekämpningen av oljeskador i enlighet med det som 

särskilt är föreskrivet om räddningsväsendets skyldigheter.

Tekniska avdelningen har i enlighet med de godkända målen till uppgift

1. att sköta investeringsplanering och -uppföljning  
2. att tillhandahålla stödtjänster anknutna till informationsförvaltning, 

materialförvaltning, materiel- och fastighetsunderhåll och annat 
tekniskt.

9 § Avdelningschefernas uppgifter

Räddningsdirektören har till uppgift att leda räddningsverksamheten om 
verkschefen inte har den behörighet för detta som räddningslagen 
kräver.

Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, 
biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

10 § Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef eller annan tjänsteinnehavare vid verket förordnad av 
nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

11 § Behörighetsvillkor
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Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och 
erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkor för räddningsdirektören är högskoleexamen inom 
räddningsbranschen eller examen för befälstjänster inom 
räddningsbranschen och examen lägst på institutnivå, i båda fallen 
dessutom erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkor för förvaltningschefen och tekniska chefen är 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.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ändringarna ovan ska träda i 
kraft 1.11.2013.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Ehdotus pelastustoimen muutetuksi johtosäännöksi
3 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 13.9.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra 5, 6, 7, 9, 10 och 11 § i instruktionen 
för Helsingfors stads räddningsväsen så att lydelsen blir följande:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS RÄDDNINGSVÄSEN

5 § Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

 förvaltnings- och utvecklingsavdelningen 
 räddningsavdelningen 
 tekniska avdelningen 

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av 
nämnden.

6 § Ledarskap



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 137 (234)
Stadsfullmäktige

Ryj/7
09.10.2013

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

Chef för verket är räddningskommendören, som leder verket och 
ansvarar för att de godkända målen nås.

Chef för förvaltnings- och utvecklingsavdelningen är förvaltningschefen.

Chef för räddningsavdelningen är räddningsdirektören.

Chef för tekniska avdelningen är tekniska chefen.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de 
godkända målen nås.

7 § Avdelningarnas verksamhetsområden

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen har i enlighet med de 
godkända målen till uppgift

1. att göra en riskanalys för räddningsväsendet och att uppdatera 
denna  

2. att sköta befolkningsskyddsplaneringen och att samordna 
befolkningsskyddsverksamheten vid stadens olika förvaltningar 
och affärsverk  

3. att sköta utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter 
anknutna till räddningsverksamhet, till förebyggande av och 
beredskap för olyckor och till produktion av prehospital 
akutsjukvård  

4. att sköta tillsynen över sotningen  
5. att sköta verkets ekonomiplanering och -uppföljning och att 

tillhandahålla tjänster som gäller ekonomiförvaltning, personal, 
kommunikation och allmän förvaltning. 

Räddningsavdelningen har i enlighet med de godkända målen till 
uppgift

1. att sköta det som hör till räddningsverksamheten, till 
förebyggandet av och beredskapen för olyckor och till 
den prehospitala akutsjukvård som ålagts verket 

2. att sköta det avtalsbaserade samarbetet med avtalsbrandkårer  
3. att sköta bekämpningen av oljeskador i enlighet med det som 

särskilt är föreskrivet om räddningsväsendets skyldigheter.

Tekniska avdelningen har i enlighet med de godkända målen till uppgift

1. att sköta investeringsplanering och -uppföljning  
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2. att tillhandahålla stödtjänster anknutna till informationsförvaltning, 
materialförvaltning, materiel- och fastighetsunderhåll och annat 
tekniskt.

9 § Avdelningschefernas uppgifter

Räddningsdirektören har till uppgift att leda räddningsverksamheten om 
verkschefen inte har den behörighet för detta som räddningslagen 
kräver.

Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, 
biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

10 § Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
avdelningschef eller annan tjänsteinnehavare vid verket förordnad av 
nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en 
tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

11 § Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och 
erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkor för räddningsdirektören är högskoleexamen inom 
räddningsbranschen eller examen för befälstjänster inom 
räddningsbranschen och examen lägst på institutnivå, i båda fallen 
dessutom erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkor för förvaltningschefen och tekniska chefen är 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.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att ändringarna ovan ska träda i 
kraft 1.11.2013.

Sammandrag

Anledningen till ändringarna i instruktionen för räddningsväsendet är en 
omorganisering med syftet att räddningsverkets administrativa 
organisation ska bli lättare genom att riskhanteringsavdelningen och 
förvaltningsavdelningen slås ihop och blir förvaltnings- och 
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utvecklingsavdelningen och genom att verksamheten ute på fältet inom 
räddningsväsendet hänförs till en separat avdelning. Avsikten är att det 
nya i instruktionen ska göra det möjligt att organisera verksamheten 
och ledarskapet vid räddningsverket smidigt och skapa en grund för ett 
styrsystem med matrisstruktur.  

Föredraganden

Bakgrund till och mål med omorganiseringen

Räddningsverket har nu fyra avdelningar. Operativa avdelningen sköter 
verksamheten ute på fältet, likaså planering och styrning, när det gäller 
räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård. 
Riskhanteringsavdelningen sköter olycksförebyggande uppgifter och 
säkerhetskommunikation, samordnar befolkningsskyddet och driver 
räddningsskolan. Tekniska avdelningen sköter tekniska stödfunktioner 
och investeringsplanering. Förvaltningsavdelningen sköter 
administrationen.

Den gällande instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen utgör 
bilaga 1.

Operativa avdelningen har 515 anställningar, 
riskhanteringsavdelningen 66, tekniska avdelningen 99 och 
förvaltningsavdelningen 14.

Operativa avdelningen består av fyra områdesenheter, 
räddningsenheten och sjukvårdsenheten. Riskhanteringsavdelningen 
består av kontrollenheten, befolkningsskyddsenheten och 
räddningsskolan. Tekniska avdelningen består av reparations- och 
anskaffningsenheten, driftenheten, materialenheten, lokalenheten och 
informationsadministrationsenheten. Förvaltningsavdelningen är inte 
indelad i enheter.  

Den nuvarande indelningen i avdelningar gör det svårt för 
räddningsverket att fördela resurser mellan planeringsfunktioner och 
utvecklingsfunktioner och att prioritera. Bilden av räddningsväsendet 
utvecklat som en helhet är bristfällig. Saker och ting planeras och 
genomförs delvis dubbelt, och det förekommer brister i 
informationsspridningen. Förvaltningsavdelningen sköter bl.a. helheten 
personalledning och kommunikation men saknar resurser för att 
utveckla den. Å andra sidan utvecklar alla avdelningar kompetensen 
oberoende av varandra och utan anknytning till den övriga 
personalledningen. Räddningsskolans know-how blir inte utnyttjad till 
fullo. Säkerhetskommunikationen har en underdimensionerad roll i 
räddningsväsendet som helhet, är utspridd på flera enheter och är inte 
samordnad med räddningsverkets övriga kommunikation.  
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Avsikten med att avdelningar slås ihop och uppgifter ändras är att det 
ska bli möjligt att organisera verksamheten och ledarskapet vid 
räddningsverket smidigt och skapa en grund för ett styrsystem med 
matrisstruktur. Den nya räddningsavdelningen sköter i framtiden all 
verksamhet ute på fältet inom räddningsväsendet. Hittills har 
riskhanteringsavdelningen skött den olycksförebyggande 
verksamheten och operativa avdelningen räddningsverksamheten och 
den prehospitala akutsjukvården. De utspridda planerings- och 
utvecklingsfunktionerna koncentreras till en och samma avdelning. För 
denna avdelning skapas en administrativt lätt organisation som 
omfattar alla kärnfunktioner och genom vilken räddningsväsendet styrs 
och utvecklas enligt matrisprincipen. Förvaltnings- och 
utvecklingsavdelningen sköter på ett tydligare sätt styrning och 
utveckling i fråga om de olika delarna av hela räddningsverkets 
personalledning, likaså helheten kommunikation och det ekonomiska 
ledarskapet för alla avdelningar. Tekniska avdelningens uppgifter förblir 
oförändrade. 

Efter att avdelningsstrukturen förändrats och förvaltnings-, planerings- 
och utvecklingsfunktionerna börjat omfattas av ett och samma 
ledarskap kan dessa funktioner organiseras effektivare, resurser 
fördelas smidigt mellan dem och verksamhet som hänför sig till 
räddningsverkets strategiska insatsområden prioriteras. 
Omorganiseringen möjliggör ett bättre stöd till produktionen inom 
räddningsväsendet och en lägre och lättare administration.    

Efter omorganiseringen har räddningsavdelningen ca 545 anställningar, 
förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ca 60 och tekniska 
avdelningen 99.

Hur ändringarna i instruktionen för räddningsväsendet beretts

Ändringarna i instruktionen för räddningsväsendet har beretts i samråd 
med stadgekommittén, som tillsatts av stadsstyrelsen.  

Räddningsverkets personalgrupp har ingenting att invända mot de 
föreslagna instruktionsändringarna.

Personalkommitténs instruktionssektion har inte heller något att 
invända mot de föreslagna instruktionsändringarna.

Instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen med de föreslagna 
ändringarna gjorda utgör bilaga 2. 

Motivering

5 § Organisation
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Enligt den gällande instruktionen har räddningsverket följande 
avdelningar: operativa avdelningen, riskhanteringsavdelningen, 
tekniska avdelningen och förvaltningsavdelningen. Avdelningar föreslås 
nu bli sammanslagna, och utifrån uppgiftsförändringarna föreslås 
avdelningsnamnen förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, 
räddningsavdelningen och tekniska avdelningen.   

6 § Ledarskap

Avdelningsnamnen i paragrafen föreslås bli ersatta med de namn som 
nämns i 5 §.

7 § Avdelningarnas verksamhetsområden

De ändringar som har att göra med att avdelningar går samman 
föreslås bli gjorda i paragrafen. 

Avsikten är att räddningsavdelningen ska sköta räddningsverksamhet 
och prehospital akutsjukvård ute på fältet, m.a.o. uppgifter som skötts 
av nuvarande operativa avdelningen. Avdelningen börjar också sköta 
olycksförebyggande inspektioner, lokal säkerhetsutbildning och 
rådgivning om förebyggande brandskydd. Dessa uppgifter har hittills 
skötts av riskhanteringsavdelningen, som nu dras in. 

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen får till uppgift att sköta 
planerings- och utvecklingsfunktioner anknutna till 
räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor och prehospital 
akutsjukvård, m.a.o. funktioner som hittills skötts av operativa 
avdelningen och riskhanteringsavdelningen. Den nya avdelningen ska 
vidare samordna kommunikationen, i fråga om vilken delområdena nu 
sköts av tre olika avdelningar. Den övertar också nuvarande 
förvaltningsavdelningens alla administrativa stöduppgifter. Med 
"förebyggandet av och beredskapen för olyckor" i paragrafen avses det 
lokala räddningsväsendets och räddningsverkets uppgift att förebygga 
olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor. Uppgiften ingår i 27 § i 
räddningslagen.     

Tekniska avdelningen ska sköta investeringsplanering och alla slags 
tekniska stödfunktioner. Uppgifterna är desamma som nu.

9 § Avdelningschefernas uppgifter

Uppgifterna för riskhanteringschefen har strukits eftersom tjänsten dras 
in. I övrigt är innehållet i paragrafen oförändrat.

10 § Förhinder
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Att inte bara en avdelningschef utan också en annan tjänsteinnehavare 
kan förordnas till ställföreträdare för verkschefen föreslås bli infört i 
paragrafen. Detta är nödvändigt eftersom antalet avdelningschefer 
minskar till tre.

11 § Behörighetsvillkor

Med anledning av omorganiseringen föreslås riskhanteringschefen bli 
struken i paragrafen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin pelastustoimen voimassaoleva johtosääntö
2 Ehdotus pelastustoimen muutetuksi johtosäännöksi
3 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 13.9.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakuohje; kunnallisvalitus, valtuusto

Pelastuslautakunta
Pelastuslaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1036

HEL 2013-009126 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin 
pelastustoimen johtosäännön 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:t kuulumaan 
seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

5 § Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

 hallinto- ja kehittämisosasto
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 pelastustoimen osasto
 tekninen osasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 § Johtaminen

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

Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä on hallintopäällikkö.

Pelastustoimen osaston päällikkönä on pelastusjohtaja.

Teknisen osaston päällikkönä on tekninen päällikkö.

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

7 § Osastojen toimialat

Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimen riskianalyysin laatimisesta ja ylläpidosta
2. huolehtia väestönsuojelun suunnittelusta ja kaupungin eri 

virastojen ja laitosten väestönsuojeluun kuuluvan toiminnan 
yhteen sovittamisesta

3. huolehtia pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn 
ja varautumisen sekä ensihoitopalvelun tuotannon kehittämis-, 
suunnittelu- ja valmistelutehtävistä

4. huolehtia nuohouksen valvonnasta
5. huolehtia viraston talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä 

taloushallinto-, henkilöstö-, viestintä- ja yleishallinnon palvelujen 
järjestämisestä.

Pelastustoimen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti

1. huolehtia pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
varautumiseen kuuluvista tehtävistä ja virastolle määrättyjen 
ensihoitotehtävien suorittamisesta

2. huolehtia tehtyjen sopimusten mukaisesta yhteistyöstä 
sopimuspalokuntien kanssa

3. huolehtia öljyvahinkojen torjunnasta sen mukaan kuin erikseen 
säädetään pelastustoimen tehtäväksi.
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Teknisen osaston tehtävänä on hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

1. huolehtia investointien suunnittelusta ja seurannasta
2. huolehtia tietohallinnon, materiaalihallinnon, kalusto- ja 

kiinteistöhuollon ja muista teknisistä tukipalveluista.

9 § Osaston päällikön tehtävät

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastustoimintaa, jos viraston 
päälliköllä ei ole siihen pelastuslaissa edellytettyä kelpoisuutta.

Lisäksi osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

10 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lauta-
kunnan määräämä osastopäällikkö tai muu pelastuslaitoksen 
viranhaltija.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston 
päällikön määräämä viranhaltija.

11 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Pelastusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on pelastusalan 
korkeakoulututkinto tai pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto 
ja vähintään opistotasoinen tutkinto. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena 
on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Hallintopäällikön ja teknisen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja huomioon ottaen, mitä erikseen on säädetty.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että edellä mainitut muutokset 
tulevat voimaan 1.11.2013 lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.09.2013 § 106

HEL 2013-009126 T 00 01 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että Helsingin kaupungin pelastustoimen 
johtosäännön 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:t muutetaan kuulumaan 1.11.2013 
lukien liitteestä ilmenevällä tavalla.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee 
valmistelua (KL 91§).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Simo Wecksten, pelastuskomentaja, puhelin: 310 30000

simo.wecksten(a)hel.fi
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 360
Detaljplaneändring för tomterna 10587/1-3 och 10 i Sörnäs (nr 
12189, Sörnäsudden)

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna nr 1–3 och 10 i kvarteret 
nr 10587 i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning nr 12189, daterad 
9.4.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 kartta, päivätty 9.4.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 selostus, päivätty 

9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
3 Havainnekuva, 9.4.2013
4 Vuorovaikutusraportti 9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomterna 
nr 1–3 och 10 i kvarteret nr 10587 i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning 
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nr 12189, daterad 9.4.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Det har utarbetats ett förslag till detaljplaneändring för kvarteret 10587 
på Sörnäsudden i Fiskehamnen, i vilket byggrätten för tomterna ökas 
med sammanlagt 990 m² vy och interna gränser inom kvarteret flyttas. 
Tomten 10587/2 ändras från kvartersområde för servicebyggnader (P) 
till kvartersområde för specialboende (AKS).

Genom förslaget till detaljplaneändring ökar våningsytan inom området 
med 990 m² och är sammanlagt 8 490 m².

Föredraganden

Detaljplaneområdet är ett tidigare hamnområde, som bebyggs som en 
del av det nya urbana bostads- och arbetsplatsområdet Sörnäsudden i 
Fiskehamnen.

I Generalplan 2002 för Helsingfors hör kvarteret till ett område 
dominerat av flervåningshus. Den nu uppgjorda ändringen av 
detaljplanen följer generalplanen.

För området gäller detaljplan nr 11780, enligt vilken där finns två tomter 
inom ett kvartersområde för flervåningshus med bostäder, en tomt 
inom ett kvartersområde för servicebyggnader och en tomt för en 
gemensam gård för bostadshusen.

Området är i Helsingfors stads ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av S-Asunnot Oy, VVO och 
Bostadsproduktionsbyrån ATT, för vilka tomterna reserverats.

Deltagande och växelverkan har ordnats enligt programmet för 
deltagande och bedömning. Vid beredningen av detaljplaneändringen 
har myndighetssamarbete bedrivits med tomtavdelningen vid 
fastighetskontoret.

Vid beredningen av detaljplaneändringen har det kommit in en åsikt 
som gällde en öppning mellan innergården och Arcturusgatan, mellan 
tomterna 10587/ och 10587/12. Åsikten har beaktats sålunda att 
tomten 10587/12 förkortats en aning så att öppningen mot innergården 
blir större än i detaljplaneutkastet.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 17.5–17.6.2013. 
Anmärkningar mot förslaget har inte gjorts.
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Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HMT), Helen Elnät 
Ab, fastighetskontoret, räddningsnämnden samt social- och 
hälsovårdsverket gav utlåtande om förslaget till detaljplaneändring. De 
föreslog inga ändringar i förslaget.

Inga ändringar har gjorts i förslaget till ändring av detaljplan sedan det 
hölls framlagt. 

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 kartta, päivätty 9.4.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12189 selostus, päivätty 

9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
3 Havainnekuva, 9.4.2013
4 Vuorovaikutusraportti 9.4.2013, täydennetty 13.9.2013
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 149 (234)
Stadsfullmäktige

Kaj/8
09.10.2013

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

Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.09.2013 § 1037

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10587 tonttien nro 1-3 ja 10 asemakaavan 
muutoksen 9.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12189 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 81

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12189, korttelin 10587 tontit 1-3 
ja 10, Sörnäistenniemi.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto 23.5.2013

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Kalasataman Sörnäistenniemeen on laadittu kortteliin 10587 asema-
kaavan muutosehdotus nro 12189. Helsingin kaupunki omistaa kaava-
alueen. Kaupunki on varannut kaava-alueen tontin (AK) 10587/1  
asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten Hitas I-
omistusasuntojen, tontin (P) 10587/2 S-Asunnot Oy:lle 
kehitysvammaisten asumisyksikön ja tontin (AK) 10587/3 VVO 
Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista 
varten. Yhteispihatontti (AH) 10587/10 on tarkoitus vuokrata 
Kalasataman Palvelu Oy:lle

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen 
toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä arkkitehtonisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Palvelurakennusten tontti (P) muutetaan erityis-
asumisen tontiksi (AKS). Asemakaavan muutoksessa kaava-alueen 
pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosalamäärä kasvaa 990 k-m² ollen  
8 490 k-m² aikaisemman 7 500 k-m²:n sijasta. Kaavaehdotus luo siten 
edellytyksiä myös lisärakentamiselle ja lisää hieman kaupungin vuokra-
tuloja sekä maanarvoa.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 110

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Ksv 2181_6, Capellan puistotie 4, karttaruutu H3/S4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 9.4.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelin 10587 tonttien 1 - 3 ja 10 asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12189 kaupunginhallitukselle puoltaen 
sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn 
mielipiteeseen.
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Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijoilta 
Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja 
käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 26.2.2013

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Sörnäistenniemen tonteille 10587/ 1, 2, 3, ja 10. Aluetta rajaavat 
Arcturuksenkatu, Junonkatu, Polariksenkatu ja Capellan puistotie. 
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 5-6 -kerroksisia 
asuinkerrostaloja. Korttelin tonteilla lisätään rakennusoikeutta 860 k-m² 
ja siirretään tontin rajoja. Uusi rakennusoikeus on yhteensä 8 360 k-m². 
Tontti 10587/2 muutetaan palvelurakennusten korttelialueesta 
erityisasumisen korttelialueeksi. 

Kaavamuutos on tullut vireille tonttien varauksen saaneiden S-Asunnot 
Oy:n, VVO:n ja Asuntotuotantotoimisto ATT:n hakemuksista. Tontit 
omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on varannut tontin 10857/1 
Asuntotuotantotoimistolle vapaarahoitteisten hitas-asuntojen 
rakennuttamista varten, tontin 10587/2 S-Asunnot Oy:lle 
kehitysvammaisten ryhmäkodin rakennuttamista varten ja tontin 
10587/3 VVO:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista 
varten. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysviraston mielipidettä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta viimeistään 4.3.2013. 

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa:
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Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella ja tonteilla 
noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä 
esteettömyyslinjauksia sekä kaupungin laatimia esteettömyyden 
erikoistason suunnitteluohjeita. Kehitysvammaisten ryhmäkodin osalta 
virasto edellyttää vastaavaa laatutasoa kuin kaupungin omissa 
kehitysvammaisten asumisyksiköissä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Kaarina Rötsä, arkkitehti, puhelin: 310 24504

kaarina.rotsa(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.2.2013

HEL 2012-016154 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 4.2.2013 rakennusviraston 
mielipidettä 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) sijaitsevan korttelin 
10587 tonttien 1-3 ja 10 asemakaavan muutosluonnoksesta. Korttelia 
rajaavat Polariksenkatu, Capellan puistotie, Arctaruksenkatu ja 
Junonkatu.

Asemakaavamuutoksessa tonttien rakennusoikeutta kasvatetaan 
yhteensä 860 k-m2 ja korttelin sisäisiä rajoja siirretään. Tontti 10587/2 
muutetaan palvelurakennusten korttelialueesta erityisasumisen 
korttelialueeksi. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen 
ja kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen niistä laadittujen 
rakennussuunnitelmien mukaisesti.

Rakennusvirasto korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota korttelialueen reittien esteettömyyteen. Rakennusvirastolla ei 
ole tällä hetkellä huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 361
Detaljplaneändring för tomten 31038/12, gatuområde och 
underjordiska utrymmen på Drumsö (nr 12079, Drumsö 
köpcentrum)

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 12 i kvarteret nr 31038 
ovanför nivån −9,0, för gatuområde (Karlavägen) och för underjordiska 
utrymmen (en del av tomten nr 7 i kvarteret nr 31026, delar av tomterna 
nr 1, 3, 4, 12, 13 och 14 i kvarteret nr 31039, en del av tomten nr 1 i 
kvarteret nr 31040 och gatuområden) i 31 stadsdelen (Drumsö) enligt 
ritning nr 12079, daterad 24.1.2012 och ändrad 29.5.2012 och 
23.9.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 kartta, päivätty 24.1.2012, 
muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

2 Kaavamuutosnro 12079 kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitetyt 
muutokset

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 selostus, päivätty 
24.1.2012, muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

4 Havainnekuva
5 Osa päätöshistoriaa
6 Vuorovaikutusraportti 24.1.2012, täydennetty 29.5.2012 sekä 

keskustelutilaisuuden 7.4.2009 muistio

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 3
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Bilaga 5
Bilaga 6

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

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 12 
i kvarteret nr 31038 ovanför nivån −9,0, för gatuområde (Karlavägen) 
och för underjordiska utrymmen (en del av tomten nr 7 i kvarteret 
nr 31026, delar av tomterna nr 1, 3, 4, 12, 13 och 14 i kvarteret 
nr 31039, en del av tomten nr 1 i kvarteret nr 31040 och gatuområden) i 
31 stadsdelen (Drumsö) enligt ritning nr 12079, daterad 24.1.2012 och 
ändrad 29.5.2012 och 23.9.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Förslaget till detaljplaneändring gör det möjligt att bygga ett nytt 
köpcentrum kombinerat med bostadshus på det nuvarande köpcentrets 
plats. I köpcentret byggs också den östra ingången till Drumsö 
metrostation. Under tomten har man planerat att bygga underjordiska 
parkeringslokaler för tomten, vilka också tjänar infartsparkering för 
metropassagerarna och tomten 31039/1. Infarten till parkeringslokalen 
ska ordnas såväl från Karlavägen som från Drumsövägen 25 via 
metrons servicetunnel. Grenen som byggs från tunneln till köpcentret 
förutsätter en ändring av den underjordiska detaljplanen för 
Västmetron. När det gäller tomterna för flervåningshus är det endast 
fråga om en detaljplaneändring för de underjordiska lokalerna.

Våningsytan på tomten växer från 5 400 m² till 18 360 m². 
Bostadsvåningsytan är 9 540 m².

Föredraganden

I Generalplan 2002 för Helsingfors är området för tomten 31038/12 ett 
område för centrumfunktioner. Den övriga delen hör till ett område 
dominerat av flervåningshus för bostäder och verksamhetslokaler.

För området gäller fem olika detaljplaner. För tomten 31038/12 gäller 
detaljplanen nr 6006. För tomten 31026/7 gäller detaljplanen nr 9331. I 
den gällande detaljplanen nr 5803 utgör tomten 31039/1 
kvartersområde för en servicestation för motorfordon. För de övriga 
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delarna av området gäller detaljplanen nr 10294. För området gäller 
även detaljplanen nr 11800 för underjordiska områden för metron.

Staden äger tomterna 31026/7, 31039/1 och gatuområdena. De övriga 
tomterna är i privat ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på stadens initiativ. Lauttasaaren 
Liikekeskus Oy har också lämnat in en ansökan om detaljplaneändring.

Hur metrobygget påverkar området har omfattande utretts och 
beskrivits vid miljökonsekvensbedömningen för Västmetron och i 
samband med detaljplanen nr 11800 för underjordiska områden för 
metron. Det som är ovan jord av den östra ingången och uppförandet 
av köpcenterbyggnaden påverkar särskilt förhållandena för de 
närmaste grannarna.

Deltagande och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning. 

I samband med beredningen av detaljplaneändringen har 
myndighetssamarbete bedrivits med Helsingfors stads trafikverk, 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), fastighetskontoret 
och stadsmuseet.

Med anledning av beredningen av detaljplaneändringen kom det in 32 
skrivelser med åsikter, av vilka 23 gällde programmet för deltagande 
och bedömning och 9 det uppdaterade och justerade programmet för 
deltagande och bedömning och utkastet till detaljplaneändring. 
Dessutom framfördes det muntliga åsikter.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 17.2–19.3.2012.

Miljöcentralen, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, 
direktionen för stadsmuseet, affärsverket Helsingfors Energi och Helen 
Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, 
fastighetsnämnden och Länsimetro Oy gav utlåtande om 
ändringsförslaget. Två anmärkningar gjordes mot förslaget.

I anmärkningarna påtalades byggnadernas höjd, vilken överstiger de 
övriga byggnaderna i kvarteret, vilseledande presentation av skuggor i 
referensplanen och skuggigheten på tomtdelen mot Drumsövägen. 
Lauttasaaren Liikekeskus Oy ansåg dessutom att medelstorleken på 
75 m² på bostäderna var alltför stor och föreslog att antalet bilplatser 
som krävs skulle minskas till 293. Dessutom har det utanför 
anmärkningstiden kommit in två brev som gäller förslaget.
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I breven klagade man på att den nuvarande värdefulla 
köpcenterbyggnaden inte bevaras utan stadsbilden och invånarnas 
utsikt förändras. Lösningen befaras medföra betydande kostnader även 
för skattebetalarna, problem med att få service under byggåren och 
trafikproblem. I det ena brevet påminner man om närdemokratin, och 
man misstänker att snålheten vinner. I det andra brevet hänvisade man 
till markpolitiska förhandlingar med fastighetskontoret, och man ville 
med anledning av detta motsätta sig projekten för fastigheten bredvid 
köpcentret.

I utlåtandena framfördes ståndpunkter om planeringen av trafiken och 
gatorna i omgivningen och om den övriga fortsatta planeringen samt 
föreslogs kompletteringar och preciseringar i bestämmelserna för 
transformatorstationer, planteringar och cykelplatser. Dessutom 
föreslogs det att man skulle stryka bestämmelserna om en 
medelstorlek för bostäderna, göra avgränsningen av området vid 
ingången till metron vidare och flytta infarten från Karlavägen till 
Kommerserådsvägen. Man klagade på att tillåta utfart enbart via 
Drumsövägen 25. Det krävdes att man i ett tidigt skede ska utreda hur 
byggandet påverkar metron. På grund av att förfarandet med ett 
markanvändningsavtal är oavslutat föreslogs det att behandlingen av 
detaljplaneändringen inte ska fortsätta förrän ett avtal med tomtens 
ägare har träffats.

Utlåtandena finns närmare refererade och de är besvarade i den 
bifogade rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Stadsplaneringsnämnden justerade 29.5.2012 förslaget till 
detaljplaneändring med anledning av utlåtandena och anmärkningarna. 
Ändringarna framgår av ärendets beslutshistoria.

Dessutom har stadsplaneringsnämnden 23.10.2012 föreslagit 
stadsstyrelsen att den ska ändra förslaget till detaljplaneändring. Även 
dessa ändringar framgår av ärendets beslutshistoria och de finns 
åskådliggjorda i kartbilagan.

De ändringar i förslaget till detaljplaneändring som 
stadsplaneringsnämnden föreslagit har gjorts med undantag av 
detaljplanbestämmelsen om medelstorleken på bostadsvåningsytan.  
Från förslagets bestämmelser har avlägsnats en bestämmelse enligt 
vilken medelstorleken på de familjebostäder som uppförs på tomten 
ska vara minst 80 kvadratmeter lägenhetsyta. I enlighet med BM-
programmet är det inte nödvändigt med skyldigheten ovan.
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Beslutsförslaget är i övriga delar överensstämmande med 
stadsplaneringsnämndens förslag.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget till detaljplaneändring 
behöver därför inte läggas fram på nytt.

Detaljplaneändringen höjer tomtens värde betydligt, så man har fört 
markpolitiska förhandlingar med tomtägarna i enlighet med 
stadsstyrelsens markpolitiska beslut 9.2.2004. Stadsstyrelsen 
godkände 9.9.2013 ett markanvändningsavtal. Vid 
avtalsförhandlingarna beaktades de ändringar 
stadsplaneringsnämnden föreslog stadsstyrelsen. 
Markanvändningsavtalet med det därtill anslutna avtalet om 
infartsparkering ingår i bilagematerialet till detta ärende på 
föredragningslistan och de är undertecknade 11.9.2013.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 kartta, päivätty 24.1.2012, 
muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

2 Kaavamuutosnro 12079 kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitetyt 
muutokset

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12079 selostus, päivätty 
24.1.2012, muutettu 29.5.2012 ja 23.9.2013

4 Havainnekuva
5 Osa päätöshistoriaa
6 Vuorovaikutusraportti 24.1.2012, täydennetty 29.5.2012 sekä 

keskustelutilaisuuden 7.4.2009 muistio

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimus
3 Sopimus liityntäpysäköinnistä

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
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Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 6

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

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunginmuseon johtokunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1006

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin nro 31038 tontin nro 12, tason -9.0 yläpuolella, ja 
katualueen (Otavantie) sekä maanalaisten tilojen (korttelin nro 31026 
tontin nro 7 osan, korttelin nro 31039 tonttien nro 1, 3, 4, 12, 13 ja 14 
osien, korttelin nro 31040 tontin nro 1 osan ja katualueiden) 
asemakaavan muutoksen 24.1.2012 päivätyn sekä 29.5.2012 ja 
23.9.2013 muutetun piirustuksen nro 12079 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.10.2012 § 368

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Ksv 0827_3, Lauttasaarentie 24, 25, 29 ja 31, Lielahdentie 1, 2, 4 ja 6 sekä Taivaanvuohentie 6, 
karttaruutu F2/T4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus käsitellessään kaupunkisuunnittelulautakunnan 
29.5.2012 päätöksen § 215 mukaisesti 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin 31038 tontin 12, tason -9.0 yläpuolella, ja 
katualueen (Otavantie) sekä maanalaisten tilojen: kortteli 31026 osa 
tontista 7, kortteli 31039 osa tonteista 1, 3, 4, 12, 13, 14, kortteli 31040 
osa tontista 1 ja katualueet (Lauttasaarentie, Lielahdentie, 
Taivaanvuohentie ja Taivaanvuohenkuja) asemakaavan 
muutosehdotusta nro 12079 tekisi siihen päätöksessä esitettyjen lisäksi 
seuraavat muutokset:

1) Asemakaavamerkintä ja -määräys: 

 9540+8820 Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa kerrosalan 
määrän. Ensimmäinen luku osoittaa asuinkerrosalan 
enimmäismäärän ja toinen luku liike-, toimisto- ja julkisten 
palvelujen tilojen enimmäismäärän.

Muutetaan muotoon:

 18350<10400+8800 (5950) Lukusarja, jonka ensimmäinen luku 
osoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Toinen luku 
osoittaa asuinkerrosalan enimmäismäärän ja kolmas luku liike-, 
toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen enimmäismäärän. 
Suluissa oleva neljäs luku osoittaa liike-, toimisto- ja julkisten 
palvelujen tilojen vähimmäismäärän.

2) Asemakaavamääräys:

  tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 
50 % tulee toteuttaa asuntoina joissa on kaksi makuuhuonetta 
tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla 
vähintään 80 h-m2.

Muutetaan muotoon:
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 tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta osa tulee 
toteuttaa asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 
80 h-m2.

3) Asemakaavamääräyksestä ”- tontille on rakennettava kuitenkin 
vähintään 293 autopaikkaa. 25 autopaikkaa tulee tarvittaessa luovuttaa 
tontin 31039/1 käyttöön.” poistetaan ensimmäinen lause. Toiseen 
lauseeseen lisätään määre "tontin omien autopaikkojen lisäksi", 
muutetaan sana ”tulee” sanaksi ”saadaan” ja lisätään "tarvittaessa"-
sanan jälkeen sanat "toteuttaa ja". Muutoksen jälkeen kyseinen 
määräys on kokonaisuudessaan muodossa: "- tontin omien 
autopaikkojen lisäksi 25 autopaikkaa saadaan tarvittaessa toteuttaa ja 
luovuttaa tontin 31039/1 käyttöön."

4) Asemakaavamääräys:

 on rakennettava pihakannelta esteetön yhteys luiskaa myöten 
maantasoon.

Muutetaan muotoon:

 on vähintään yhdeltä pihakannelta rakennettava esteetön yhteys 
tarvittaessa luiskaa myöten maantasoon.

5) Asemakaavamerkintä AK muutetaan merkinnäksi AL.

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

Päätösjakelu:

 kaupunginhallitus
 hallintokeskus, Paula Vartiainen

29.05.2012 Ehdotuksen mukaan

24.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anja Niera, arkkitehti, puhelin: 310 37190

anja.niera(a)hel.fi
Jouni Korhonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 19.04.2012 § 235

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Kiinteistökartta F2 T3 ja T4, Lauttasaarentie 24, Otavantie 9, Kauppaneuvoksentie 5

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren 
ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12079 
seuraavan lausunnon:

Kaavamuutos on osa länsimetron kaavoitusprosessia, joka samalla 
tukee kaupungin vanhojen ostoskeskusten toimintaedellytysten 
kehittämisstrategiaa. Kaavamuutoksen mahdollistama Lauttasaaren 
metroaseman luonteva yhdistäminen uudistettavaan ostoskeskukseen 
on omiaan vahvistamaan Lauttasaaren paikallispalveluiden 
elinvoimaisuutta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen 
asukaspohjaa vahvistavaa kaupungin täydennysrakentamistavoitteiden 
mukaista asuntorakentamista.

Helsinki on solminut ostoskeskustontin 31038/12 omistajan kanssa 
rasitesopimukset, jotka mahdollistavat metron sekä sen sisäänkäynnin 
tilojen rakentamisen ja hallinnan. Metron sisäänkäynti sijoittuu puretun 
huoltoaseman alueelle. Huoltoaseman polttonestelaitteisto ja -
rakennelmat on poistettu syksyllä 2011. Helsingin ympäristökeskus on 
kirjeessään 20.12.2011 hyväksynyt alueen maaperätutkimukset ja 
toteaa, ettei maaperä ole pilaantunut jakeluaseman toimesta.

Lautakunta toteaa, että Lauttasaaren liikenteellisessä solmukohdassa 
sijaitsevat asunnot, joilla on pihaa vain tontin liikeosan katolla, eivät 
hyvin sovellu perheasunnoiksi. Liikenteellisesti keskeinen sijainti 
houkuttanee ensi sijassa nuorten aikuisten ja ikäihmisten yhden-
kahden asukkaan ruokakuntia. Asuntojen keskipinta-alavaatimus 
johtaa siten helposti epätarkoituksenmukaiseen asuntojen 
kokojakaumaan tavalla, joka voi lykätä teknisesti ja kaupallisesti 
haastavan hankkeen toteuttamista. Länsimetron kaavaillaan 
valmistuvan jo vuonna 2015, jota ennen maanalaisten, osittain myös 
liityntäliikenteelle kaavailtujen pysäköintitilojen louhinnat käytännössä 
on tehtävä. Lautakunta katsoo siksi, että asuntojen keskipinta-
alamääräys on poistettava kaavamuutoksesta.

Kaavamuutos korottaa Lauttasaaren Liikekeskus Oy:n omistaman 
tontin 31038/12 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi 
jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.
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Lautakunta toteaa, että edellä mainittua, paikkaan huonosti sopivaa 
huoneistojen keskikokomääräystä lukuun ottamatta asemakaavan 
muutos on onnistunut esimerkki toimivan täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksista.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 46

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan ajoyhteydet tontin alla 
olevaan pysäköintilaitokseen on järjestettävä sekä Otavantieltä että 
Lauttasaarentie 25:stä metron huoltotunnelin kautta. Ehdotuksen 
mukaan ulosajo on mahdollista vain Lauttasaarentie 25 kautta. 
Lauttasaaren metroaseman ja sen huoltotunnelin suunnittelun ollessa 
vielä kesken, ei ole määritelty, minkälaisia savunpoistoon, 
pelastuslaitoksen hyökkäysreittiin ja muihin vastaaviin toimintoihin 
huoltotunnelia tullaan käyttämään. Toiminnot voivat johtaa tilanteisiin, 
joissa huoltotunneli joudutaan sulkemaan muulta liikenteeltä. Tällöin 
asemakaavan muutosehdotuksen mukaisessa ratkaisussa 
pysäköintilaitoksesta ulosajo ei ole enää mahdollista.

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

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.03.2012 § 160

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös
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Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Laadittaessa asemakaavaehdotusta ei tehty uutta liikennesuunnitelmaa 
yleisille alueille. Esitetyt liikennekaavion järjestelyt eivät ole toimivia. 
Tonttiliittymiä, pysäkkien sijaintia, pyöräilyn ja jalankulun reittejä sekä 
risteävän liikenteen ohjausta ei ole suunniteltu riittävällä tarkkuudella. 
Kauppakeskuksen länsipuolisella jalankulkualueella on jatkossa 
runsaasti ajoneuvoliikennettä. Tällainen eri liikennemuotojen 
sekoittuminen on esteettömän kaupunkiympäristön kannalta erittäin 
vaikea ratkaisu. Otavantien ja Kauppaneuvoksentien risteyksen 
ajolinjojen ja jalankulkuväylien järjestelyt haittaavat esteetöntä  
jalankulkua ja sen selkeää jatkuvuutta. Lauttasaarentieltä vasemmalle 
Otavantielle kääntyvä liikenne haittaa jo nyt muuta liikennettä, joten 
risteyksen kohdalle tulisi harkita ryhmittymiskaistaa Otavantien kautta 
pysäköintihalliin ajoa varten. Ennen kaavan hyväksymistä on tehtävä 
liikennesuunnitelma, jotta jalankulku- ja pyöräliikenne voidaan järjestää 
turvallisesti.

Asemakaavassa on määrätty tontin eteläpuolinen puurivi säilytettäväksi 
ja tarvittaessa kunnostettavaksi. Maininta puurivin kunnostamista on 
vaikeasti tulkittavissa. Tarkoituksenmukaisempaa on esittää 
asemakaavassa puurivi  säilytettäväksi ja tarvittaessa uudistettavaksi.

Alue tulee olemaan jatkossakin Lauttasaaren toiminnallinen keskipiste 
ja siksi sen tulee olla kaupunkikuvaltaan sijaintipaikan arvoinen.

Katualueiden muutostöiden kustannusarvio on 280 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin ja kehotuksin.

Käsittely

27.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä: Seuraavat muutokset päätösehdotustekstiin:

(2) korjataan neljännessä virkkeessä oleva sana "itäpuolisella" sanaksi 
"länsipuolisella."

(2) uusi  lause (ennen lausetta: Ennen kaavan hyväksymistä...)
Lauttasaarentieltä vasemmalle Otavantielle kääntyvä liikenne haittaa jo 
nyt muuta liikennettä, joten risteyksen kohdalle tulisi harkita 
ryhmittymiskaistaa Otavantien kautta pysäköintihalliin ajoa varten. 

(3) ja (4) väliin uusi kappale (ennen kappaletta: Katualueen 
muutostöiden kustannusarvio...) 
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Alue tulee olemaan jatkossakin Lauttasaaren toiminnallinen keskipiste 
ja siksi sen tulee olla kaupunkikuvaltaan sijaintipaikan arvoinen.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 27.03.2012 § 30

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Lauttasaaren 
ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12079 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa ostoskeskuksen 
tontin uudisrakentaminen siten, että nykyisen rakennuksen tilalle 
rakennetaan uusi liikerakennus sekä asuntoja. Tontin lounaiskulmaan 
Otavantien ja Kauppaneuvoksentien risteykseen rakennetaan 
Lauttasaaren metroaseman itäinen sisäänkäynti. Tontin alle on 
suunniteltu rakennettavaksi maanalaiset pysäköintitilat tonttia sekä 
metromatkustajien liityntäpysäköintiä varten.

Kaava merkitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellun 
korttelikokonaisuuteen kuuluvan ostoskeskus- ja liikerakennuksen 
purkamista. Kaupunginmuseon tekemässä ostoskeskusinventoinnissa 
Lauttasaaren ostoskeskus on arvotettu luokkaan 2, eli se on 
arkkitehtuuriltaan harkittu ja viimeistelty, melko hyvin säilynyt ja 
ympäristöarvoltaan merkittävä ostoskeskusrakennus. Rakennusta on 
luonnehdittu inventoinnissa seuraavasti: "Rakennuksen selkeät 
perusmassat on liitetty toisiinsa moniulotteiseksi terassoiduksi 
kokonaisuudeksi. Julkisivumateriaali on ajanmukaista pesubetonia." 
Ostoskeskuksen suojelua tutkittiin suunnittelun alkuvaiheessa ja 
tavoitteena oli pitkään, että ainakin Lauttasaarentien puoleinen osa 
rakennuksesta säilyisi nykyisellään. Toteuttamiskelpoista edes osittain 
säilyttävää ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää valitettavana, ettei vuonna 1970 
valmistuneella ostoskeskuksella ole kaavamuutoksessa 
säilymisedellytyksiä. Kuitenkin vaikka ostoskeskusrakennus puretaan, 
uudessa kaavaratkaisussa säilytetään arkkitehti Olli Kivisen 
suunnitteleman korttelin perusidea itä-länsisuuntaisesta 
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jalankulkuyhteydestä, jota myös kunnioitetaan uudisrakennuksen 
korkeiden asuinkerrostalomassojen sijoittelussa ja suuntauksessa. 
Muistuma ostoskeskuksen hahmosta muodostuu matalana 
uudisrakennuksen siipiosana Lauttasaarentien varteen.

Lauttasaaren kartanon puisto on arvoympäristö, jossa läpikulku 
todennäköisesti lisääntyy metron sisäänkäynnin rakentamisen myötä. 
Kartanopuiston Otavantien puoleisen sivun koivukujanneaihe tulee 
säilyttää rakentamisen aikana. Alueesta on tehty ympäristöhistoriallinen 
selvitys, joka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.03.2012 § 80

HEL 2011-005708 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Rättat 15.10.2013 AP (Förvaltningslagen 51 
§): kvarteren 49287-49302

§ 362
Detaljplan för kvarteren 49287 - 49302 och park-, vatten- och 
gatuområden samt småbåtshamn på Degerö (nr 12130, 
Kronbergsstranden, Håkansvik 2)

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplan för kvarteren nr 49287–49302 och park-, vatten- 
och gatuområden samt småbåtshamn i 49 stadsdelen (Degerö) 
(Kronbergsstranden, Håkansvik 2) enligt ritning nr 12130, daterad 
13.12.2012 och ändrad 19.6.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. Enligt detaljplanen bildas de nya kvarteren 
nr 49287–49302.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Leo 
Stranius under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen utreds 
om det är möjligt att i detta detaljplaneområde i Håkansvik inrätta ett i 
EU:s bullerdirektiv avsett "tyst område i en tätort".

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 Yrjö 
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta 
planeringen utreds om det är möjligt att i detta detaljplaneområde i 
Håkansvik inrätta ett i EU:s bullerdirektiv avsett "tyst område i en 
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tätort".
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 37
Zahra Abdulla, Riku Ahola, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Emma Kari, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 5
Juha Hakola, Helena Kantola, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho, Belle 
Selene Xia

Blanka: 43
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville 
Jalovaara, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Jan 
Vapaavuori, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 kartta, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 selostus, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013, tarkistettu 15.10.2013; liite vaihdettu hallintolain 51 
§:n nojalla (tonttinumeroiden kirjoitusvirhe)

3 Havainnekuva, Kruunuvuorenranta, 19.8.2013
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4 Havainnekuva, Haakoninlahti 2, 19.8.2013
5 Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 19.08.2013
6 Tehdyt muutokset 19.8.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Helen Sähköverkko Oy Förslagstext
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Förslagstext

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Förslagstext

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Förslagstext

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplan för kvarteren 
nr 49287–49297 och park-, vatten- och gatuområden samt 
småbåtshamn i 49 stadsdelen (Degerö) (Kronbergsstranden, 
Håkansvik 2) enligt ritning nr 12130, daterad 13.12.2012 och ändrad 
19.6.2013, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. Enligt detaljplanen bildas de nya kvarteren 
nr 49287–49297.

Sammandrag

Området utgör en del av det allra effektivast bebyggda området i 
Kronbergsstranden. Området är huvudsakligen planerat för bostäder 
och domineras av flervåningshus. Det innehåller olika typer av hus och 
stora gemensamma gårdar. Höjden på bebyggelsen blir lägre mot den 
östra stranden där den ansluter sig till skärgårdslandskapet. I den 
södra delen av området har anvisats en områdesreservering för 
idrottsverkets bas för havsnära aktiviteter, vilken är avsedd att betjäna 
hela strand- och vattenområdet i Helsingfors. Hittills har staden 
emellertid inte reserverat anslag för projektet vare sig i budgeten för år 



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 169 (234)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
09.10.2013

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

2013 eller i investeringsplanen för åren 2013–2017. I områdets södra 
del ska det finnas ändhållplatser för buss och spårvagn. På den östra 
stranden har man planerat en rad strandbastur att användas av 
invånarna samt en större lokal för invånarna, t.ex. för fester. Det är 
möjligt att bygga bostäder på 89 200 m² vy, kontor på 2 400 m² vy och 
ett daghem på 1 200 m² vy på egen tomt på detaljplaneområdet. 
Kostnaderna för staden för kommunalteknik på området blir 
uppskattningsvis ca 17 mn euro och för basen för havsnära aktiviteter 
ca 13–15 mn euro.

Detaljplaneområdet erbjuder bostäder åt ca 12 000 invånare i ett havs- 
och naturnära område.

Detaljplanen genomförs som en del av områdesbyggprojektet på 
Kronbergsstranden. Det är meningen att inleda byggandet av de 
kommunaltekniska anordningarna år 2013 och bostäderna år 2014.

Föredraganden

I generalplan 2002 för Helsingfors hör området till ett mer vidsträckt 
bostadsområde som huvudsakligen anvisas för flervånings- och 
småhus. I delgeneralplanen för Kronbergsstranden är området 
huvudsakligen betecknat som bostadsområde dominerat av 
flervåningshus. Området saknar detaljplan.

Helsingfors stad äger nästan hela området. St1 Oy äger ett litet område 
i den södra delen.

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av stadsplaneringskontoret.

Målet med detaljplanen är att enligt delgeneralplanen för 
Kronbergsstranden bygga ut området till ett högklassigt havsnära 
bostadsområde. Man har försökt bilda en trivsam och omväxlande 
boendemiljö av bostadskvarteren, gatorna och parkerna, vilken 
erbjuder många typer av hus och bostäder.

Genomförandet av planen förorsakar följande byggkostnader för 
staden (exkl. moms, 10/2012): gator 11 mn euro, parker 1 mn euro, 
daghem 5 mn euro, totalt 17 mn euro. Intäkterna från tomterna på 
detaljplaneområdet är i storleksklassen 50 mn euro. Byggkostnaderna 
för vattenförsörjningen blir ca 3 mn euro. Byggkostnaderna för basen 
för havsnära aktiviteter som betjänar ett mer vidsträckt område än 
detaljplaneområdet är 13–15 mn euro. Av invånarna tas 
byggkostnaderna för sopsugsystemet, elnätet (1,0 mn euro) och 
fjärrvärmenätet (1,0 mn euro) ut som bruksavgifter.
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Deltagande och växelverkan har ordnats enligt programmet för 
deltagande och bedömning. Det har kommit in sju ställningstaganden 
och två åsikter om programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 30.11.2012–4.1.2013.

Det har inte gjorts några anmärkningar mot förslaget. Idrottsverket, 
säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Helen Elnät Ab, samkommunen 
Helsingforsregionens trafik, social- och hälsovårdsverket, 
räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster, miljönämnden, Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland, nämnden för allmänna arbeten, 
fastighetsnämnden samt ekonomi- och planeringscentralen har gett 
utlåtande om förslaget.

Affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab och miljönämnden har 
inget att påpeka om detaljplaneförslaget.

Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att det inte längre finns 
några produktionsinrättningar som bedriver storskalig förvaring av 
farliga kemikalier inom Degeröområdet.

Ekonomi- och planeringscentralen konstaterar att idrottsverkets bas för 
havsnära aktiviteter som planerats i södra delen av området inte ingår 
investeringsprogrammet för åren 2013–2017 som är en bilaga till 
budgeten för år 2013. Finansieringen av basen för havsnära aktiviteter 
är således osäker även i framtiden.

I övriga utlåtanden föreslog man preciseringar i parkeringsplatserna, 
förbindelserna för fotgängare och angöringstrafiken vid daghemmet, i 
dimensioneringen av gatuområden och trädens utrymmesbehov samt i 
byggkostnaderna för vattentjänsterna. Dessutom påpekades det att 
man inom byggnads- och områdesplaneringen bör beakta de 
dimensioneringsprinciper räddningsanvisningarna ger samt 
bestämmelserna i byggbestämmelsesamlingen särskilt rörande 
ordnandet av släcknings- och räddningsuppgifter och det ansågs viktigt 
att man inom området följer de riktlinjer om tillgänglighet stadsstyrelsen 
godkänt.

Dessutom föreslogs det att utrymmesreservationen för daghemmet bör 
ändras från tvingande till tillåtande, att ett skärmtak för basen för 
havsnära aktiviteter bör märkas ut på detaljplanekartan, att 
utrymmesreserveringar för tillfällig förvaring av snömassor bör införas 
på detaljplanekartan och att den allra sydligaste delen av området 
(VP/E) inte bör upptas som park, utan i sin helhet bör vara t.ex. 
specialområde som betjänar småbåtshamnen (LV/E).
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansåg att detaljplanen 
förverkligar principerna för en delgeneralplan med rättsverkningar och 
huvudsakligen uppfyller de krav som ställs på den i markanvändnings- 
och bygglagen. Detaljplanebeskrivningen innehåller inte någon 
uppskattning av mängden muddrings- och fyllnadsmassor. Utan dessa 
uppgifter blir uppskattningen av planens miljökonsekvenser vag. 
Uppskattningarna bör kompletteras till denna del. Balkongerna mot 
gatan i kvarteren 49295–49297 bör vara inglasade.

Utlåtandena är noggrannare refererade och de är besvarade i den 
bifogade rapporten om växelverkan.

Stadsplaneringskontoret har 19.6.2013 justerat detaljplaneförslaget 
med anledning av utlåtandena och kompletterat 
detaljplanebeskrivningen såsom det framgår av denna och av bilaga 6 
till detta ärende på föredragningslistan.

Stadsplaneringskontoret har inte ansett det vara ändamålsenligt att 
ändra dispositionen för området VP/E i förslaget i sin helhet till ett 
specialområde som betjänar basen för havsnära aktiviteter. Området är 
i detaljplaneförslaget reserverat som park tills det uppstår ett behov av 
att förstora basen. För närvarande vet man inte en hur stor del av 
området en eventuell förstoring skulle beröra och när den blir aktuell. 
Ur invånarnas och stadsbildens synvinkel är det motiverat att reservera 
området som park tills det uppstår ett behov av att förstora basen. Det 
är dock ändamålsenligt att förbereda sig på förstoringsbehovet när 
markanvändningen inom området avgörs genom en detaljplan. De 
detaljplanebestämmelser som gäller för området har justerats med 
anledning av utlåtandena.

Det är meningen att den tillfälliga förvaringen av snömassor sköts lokalt 
inom Kronbergsstrandens område. I fortsättningen utreds möjligheten 
att delvis utnyttja den vidsträckta gårdsplanen vid basen för havsnära 
aktiviteter för tillfällig förvaring av snö.

Det är inte aktuellt med något avtalsförfarande om markanvändningen i 
detaljplaneområdet.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt. Man har förhandlat om ändringarna med vederbörande 
förvaltningar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 172 (234)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
09.10.2013

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

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 kartta, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12130 selostus, päivätty 13.11.2012, 
muutettu 19.8.2013

3 Havainnekuva, Kruunuvuorenranta, 19.8.2013
4 Havainnekuva, Haakoninlahti 2, 19.8.2013
5 Vuorovaikutusraportti 29.11.2011, täydennetty 19.08.2013
6 Tehdyt muutokset 19.8.2013
7 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva,  Haakoninlahti 2, 19.8.2013

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Helen Sähköverkko Oy Förslagstext
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Förslagstext

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Förslagstext

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Förslagstext

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Liikuntavirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Helsingin Energia -liikelaitos
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1007

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelien nro 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden 
sekä venesataman asemakaavan (Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 
2) 13.11.2012 päivätyn ja 19.8.2013 muutetun piirustuksen nro 12130 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan myötä muodostuvat uudet korttelit nro 49287- 49297.

16.09.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.8.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Ksv 1662

49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) kortteleita 
49287–49297 ja puisto-, vesi- ja katualueita sekä venesatamaa 
koskevasta asemakaavaehdotuksesta (muodostuvat uudet korttelit 
49287–49297) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 13.11.2012 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

Alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin rakennettua 
aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Rakentamisen korkeus laskee itärantaa kohden, missä 
rakentaminen liittyy saaristomaisemaan. Alueen eteläosaan sijoittuu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka palvelee koko Helsingin 
ranta- ja vesialueita. Alueen eteläosaan sijoittuu linja-auton ja 
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raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle on suunniteltu asukkaiden 
käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä suurempi asukastila esimerkiksi 
juhlatilaisuuksiin. Alueelle rakennetaan 89 200 k-m2 asuntoja, 2 400 k-
m2 toimitiloja, 1 200 k-m2 kokoinen omalle tontille sijoittuva päiväkoti.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 30.11.2012 - 
4.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa liikuntavirasto, turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirasto, pelastuslautakunta, Helsingin Energia, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut, ympäristölautakunta, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, 
kiinteistölautakunta sekä talous- ja suunnittelukeskus.

Helsingin Energialla, Helen Sähköverkko Oy:llä ja 
ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa 
asemakaavaehdotuksesta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että Laajasalon alueella ei ole 
enää laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastotoimintaa 
harjoittavia tuotantolaitoksia. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että alueen eteläosaan suunniteltu 
liikuntaviraston merellinen tukikohta ei sisälly vuoden 2013 talousarvion 
liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. Merellisen 
tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. 

Muissa lausunnoissa esitettiin pysäköintipaikkojen, 
jalankulkuyhteyksien ja päiväkodin saattoliikenteen järjestämiseen, 
katualueiden mitoitukseen ja puiden tilantarpeeseen sekä vesihuollon 
rakentamiskustannuksiin liittyviä tarkennuksia. Lisäksi huomautettiin, 
että rakennus- ja aluesuunnittelussa on huomioitava pelastusohjeen 
antamat mitoitusperiaatteet sekä rakentamismääräyskokoelman 
määräykset erityisesti koskien sammutus- ja pelastustehtävien 
järjestelyjä, ja pidettiin tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä esteettömyyslinjauksia.

Lisäksi esitettiin, että päiväkodin tilavaraus tulee muuttaa velvoittavasta 
sallivaan muotoon, kaavakarttaan tulee merkitä merellisen tukikohdan 
katos, asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten ja että alueen eteläisintä osaa (VP/E) ei pidä 
merkitä puistoksi vaan se tulee olla kokonaisuudessaan esimerkiksi 
erityisaluetta, joka palvelee venesatama-aluetta (LV/E).
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, että 
asemakaava toteuttaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteita 
ja täyttää pääosin sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut 
vaatimukset. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty arviota tarvittavista 
ruoppaus- ja täyttömääristä. Ilman näitä tietoja kaavan 
ympäristövaikutusten arviointi on vaillinaista. Arvioita tulee täydentää 
tältä osin. Kortteleissa 49295 - 49297 kadunpuoleiset parvekkeet tulee 
määrätä lasitettaviksi.

Muutoin lausunnoissa katsottiin, että asemakaava luo edellytykset 
viihtyisän ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen 
toteuttamiselle. Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat hyvin 
suunniteltuja ja kaava mahdollistaa monimuotoisen ja 
toteuttamiskelpoisen asuinalueen.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaehdotusta on lausuntojen johdosta tarkistettu ja 
kaavaselostusta täydennetty kuten asemakaavan selostuksesta ja 
oheisesta liitteestä tarkemmin ilmenee.

Esitystä VP/E alueen käyttötarkoituksen muuttamisesta kokonaan 
merellistä tukikohtaa palvelevaksi erityisalueeksi virasto ei ole pitänyt 
tarkoituksenmukaisena. Alue on asemakaavaehdotuksessa varattu 
puistoksi kunnes tukikohdalle tulee laajentamistarvetta. Tällä hetkellä ei 
ole tiedossa kuinka suurta osaa alueesta mahdollinen laajentumistarve 
koskisi tai milloin sen toteuttaminen olisi ajankohtaista. Asukkaiden ja 
kaupunkikuvan kannalta on perusteltua varata alue puistoksi kunnes 
tukikohdalle tulee laajentumistarvetta. Laajentumistarpeeseen on 
kuitenkin tarkoituksenmukaista varautua nyt, kun alueen maankäyttö 
ratkaistaan asemakaavalla. Aluetta koskevia kaavamääräyksiä on 
lausuntojen johdosta tarkistettu.

Lumimassojen välivarastointi on tarkoitus hoitaa alueellisesti 
Kruunuvuorenrannan alueella. Jatkossa selvitetään mahdollisuus 
hyödyntää merellisen tukikohdan laajaa piha-aluetta osittain lumen 
välivarastointiin. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Lisätiedot
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Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441
tyko.saarikko(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 3.4.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että asemakaavaselostuksen 
mukaan kaavan toteuttaminen aiheuttaa kaupungille suuruusluokaltaan 
kadunrakentamiskustannuksia 11 milj. euroa ja 
puistorakentamiskustannuksia 1 milj. euroa (alv 0 %, 10/2012). Mikäli 
asemakaavan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle 
suunniteltu päiväkoti toteutetaan, kaupungille koituu siitä 
rakentamiskustannuksia 5 milj. euroa. Edellä mainitut 
rakentamiskustannukset ovat yhteensä 17 milj. euroa. Lukuun ei sisälly 
kaavassa asuinrakennuksen yhteyteen velvoitetun päiväkotitilan 
toteuttaminen. Asemakaava-aluetta laajempaa aluetta palvelevan 
merellisen tukikohdan rakentamiskustannus esirakentamisineen on 
15 milj. euroa. Asemakaava-alueen tonttitulot ovat suuruusluokaltaan 
50 milj. euroa, johon on pääomitettu myös vuokrattavista tonteista 
saatavat tulot.

Pysäköintivaihtoehdoista laaditun rakenneteknisen yleissuunnitelman 
perusteella pysäköintilaitokset on mahdollista toteuttaa pihakannen 
alapuolisina laitoksina. Pysäköintilaitosten rakentamiskustannukset 
ovat arvioiden perusteella 27 000-32 000 euroa/autopaikka (alv 0 %). 
Alueen hyvät geotekniset rakennettavuusolosuhteet sekä kaavan 
runsas kerrosala ja tehokas massoittelu mahdollistavat erityyppistä 
asuntotuotantoa. 

Talous- ja suunnittelukeskuksen toteaa, että kaupungin 
investointitalouden kannalta asemakaavan toteuttavuuteen vaikuttaa, 
luovutetaanko tontteja myymällä vai vuokraamalla. Vuokrauksesta 
saatavat tulot jaksottuvat hyvin pitkälle aikavälille, eikä niillä 
strategiaohjelmaehdotuksen 2013–2016 mukaisesti voida rahoittaa 
myyntitulojen tapaan investointeja. 

Asemakaava mahdollistaa uuden lasten päiväkodin rakentamisen 
julkisten lähipalvelurakennusten alueelle. Päiväkodin rakentamistarve 
arvioidaan myöhemmin alueen toteutuessa. Kaavan 
asuinrakennuskortteliin liittyvä päiväkotitilan kaavamääräys tulee 
muuttaa velvoittavasta mahdollistavaan muotoon, jolloin korttelin 
rakennusvaiheessa päiväkotitilojen tarve on myös vapaasti 
harkittavissa. 
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Alueen eteläosaan on suunniteltu liikuntaviraston merellinen tukikohta, 
joka palvelisi Helsingin ranta- ja vesialueita. Rakennushanke ei sisälly 
vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan 
vuosiksi 2013-2017. Vuoden 2014 talousarvioraami on laadittu 
strategiaohjelmaehdotuksessa strategiakaudelle asetetun vuotuisen 
435 milj. euron investointitason mukaisesti. Koko 
strategiaohjelmakauden investointitasot tasot ovat kauttaaltaan vuoden 
2013 talousarvion investointiohjelman pohjana olleita suunniteltuja 
investointitasoja alempia. Merellisen tukikohdan rahoitus on siten 
jatkossakin epävarma. Kaavamääräysten tulisi olla mahdollisimman 
väljiä, jotta rakennukselle varattua aluetta voidaan hyödyntää 
joustavasti alueen julkisten palvelutarpeiden kehittyessä.

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.03.2013 § 104

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Kruunuvuoren alueen asemakaavasta nro 12130 seuraavan 
lausunnon:

Maanomistus ja -hallinta

Helsingin kaupunki omistaa lähes koko alueen. Alueelta ei ole tehty 
vielä tontinvarauksia. Kaava-alueen pinta-ala on noin 14,4 hehtaaria. 
ST1 Oy omistaa pienen alueen eteläosassa. Puheena oleva alue 
tullaan hankkimaan kaupungin omistukseen Koirasaaren 
aluejärjestelyiden yhteydessä. 

Maaperä sekä tonttien ja yleisten alueiden rakennettavuus

Suunnittelualue on vanhaa öljysatama-aluetta, jonka maaperä on jo 
pääosin kunnostutettu. Kaava-alueella on entisiä öljy-yhtiöiden suoja-
altaita (yksi kokonaan, kaksi osittain), joissa on edelleen pilaantunutta 
maata. Kyseisille alueille on laadittava riskinarvioinnit ja varauduttava 
pilaantuneiden massojen poistoon. Kaava-alue on maaperältään 
suurelta osin avokalliota, osin louhetäyttöä. Alueen itäosassa on ylin 
maakerros paikoin savea. Kaava-alueen maaperä ja merenpohja ovat 
rakennettavuudeltaan hyviä sekä mahdollistavat hyvin yleisten alueiden 
ja tonttialueen kustannustehokkaan rakentamisen. 
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Asuinrakennusten (AK, A) korttelit

Kaavaehdotuksessa osoitetuista asuntotonteista (AK, A) kaava-alueen 
itäosaan sijoittuvat A-korttelialueen korttelit nrot 49295, 49296 ja 49297 
soveltunevat sijaintinsa ja rakentamiskustannustensa puolesta 
luovutettavaksi laatu- ja/tai hintakilpailulla sääntelemättömään 
asuntotuotantoon. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuva kortteli nro 
49287 soveltunee kaavan tavoitteita mahdollisimman hyvin toteuttavan 
ratkaisun löytämiseksi luovutettavaksi laatukilpailulla. Kaava-alueen 
keskiosiin sijoittuvista kortteleista nrot 49288–49291 on mahdollista 
luovuttaa soveltuvimmat tontit välimuodon tuotantoon sekä 
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. AH-tonttien ja asukkaiden 
yhteiskerhotilarakennuksen rakennuttamista varten on tarkoitus 
perustaa alueellinen palveluyhtiö kevään 2013 aikana. 

Erityisalue (E)

Alueen eteläosaan sijoittuu liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka 
palvelee koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Tonttiin 49294/1 sijoittuva 
merellinen tukikohta toteutetaan liikuntaviraston toimesta. 
Kaavamääräysten tulisi olla tältä osin mahdollisimman väljiä, jotta 
rakennusta voidaan hyödyntää joustavasti alueen julkisten 
palvelutarpeiden kehittyessä. 

Kaavamääräys päiväkotitoimintojen sijoittamisesta 

Kaavamääräyksellä (pk) on osoitettu rakennusalan osa korttelissa nro 
49295, johon tulee sijoittaa päiväkodin tiloja. Kaavamääräys tulisi 
muuttaa velvoittavasta sallivaan muotoon, jolloin päiväkodin 
rakentamistarve arvioitaisiin tontinluovutuksen yhteydessä. 

Pysäköintiratkaisut

Kaavan laadinnan yhteydessä on tutkittu kolmen korttelin nrot 49290, 
49295 ja 49296 pysäköintijärjestelyjen vaihtoehtoja. A-kortteleiden 
pysäköintilaitoksissa ei ole pilareita, vaan pihakansi tukeutuu suoraan 
ulkoseinien varaan. Pysäköintiratkaisu on A-kortteleiden osalta hyvin 
paikalleen suunniteltu ja mahdollistaa olosuhteisiin, sijaintiin ja 
ympäröivään rakennuskantaan nähden teknistaloudellisesti 
mielenkiintoisen ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun. A-kortteleiden 
rakentamisessa voidaan varautua talojen ja pysäköintilaitosten 
eriaikaiseen valmistumiseen, mutta suunnittelu tulisi tehdä 
samanaikaisesti. AK-kortteleissa eriaikainen toteutus ei ole mahdollista. 
Pääosa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon pysäköintipaikoista 
saadaan sijoitettua ja toteutettua kohtuuhintaisesti Mirandankujan ja 
Ellidankujan LPA-tonteille. 
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Lopuksi

Nyt puheena oleva asemakaava nro 12130 luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. 
Kaava-alueen tontit sekä yleiset alueet ovat hyvin suunniteltuja, ja 
kaava mahdollistaa monimuotoisen ja toteuttamiskelpoisen 
asuinalueen. Alueen suotuisat maaperäolosuhteet mahdollistavat 
osaltaan myös AK-kortteleiden kustannustehokkaan rakentamisen. A-
kortteleiden toteutus on haasteellista, mutta ottaen huomioon 
merellisen sijainnin, alueen kohtalaiset perustamisolosuhteet sekä 
kaavoitusvaiheessa laaditut pysäköintisuunnitelmat on kortteleiden 
toteuttaminen mahdollista. 

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä lausunnossa 
esitetyin huomioin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 38
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Kadut, torit ja aukiot

Bussipysäkin läheisyyteen Haakoninlahdenkadun varteen, 
Saaristolaivankadun ja Mirandankujan väliselle alueelle suunniteltujen 
puiden tilantarve tulee tarkistaa. Osa puista tulee poistaa 
asemakaavaehdotuksesta, mikäli tilaa ei ole riittävästi. Mirandankujalle 
ei ole mahdollista sijoittaa poikittaista pysäköintiä liian suuren 
pituuskaltevuuden takia.

Korttelissa 49295 sijaitsevalle päiväkodille tulee varata alue päiväkodin 
saattoliikennettä varten. Kortteli 49293 on suunniteltu alueen 
asukkaiden yhteiskäyttöiseksi harrastus- ja kokoontumistilaksi, jossa on 
asukkaiden merenrantasaunoja.
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Rakentaminen edellyttää riittäviä tilavarauksia kunnallistekniikalle ja 
siksi rakennusvirasto pyytää tarkistamaan eritoten 
Haakoninlahdenkadun eteläpään mitoituksen.

Asemakaavassa tulee tehdä riittävät tilavaraukset alueelle 
suunnitellulle automaattiselle jätteenkeräysjärjestelmälle. Imuputkien 
vientien ja maaston korkeuserojen asettamat vaatimukset tulee 
huomioida asemakaavassa. Tonteille tulee merkitä aluevaraus 
imujätteen keräyspisteen sijoittamiselle. 

Alueelle syntyneiden lumimassojen pitkiä kuljetusmatkoja tulee aina 
välttää, joten asemakaavaan tulee merkitä tilavaraukset lumimassojen 
välivarastointia varten.

Korttelin 49287 itäkulma Astridinkadun ja Haakoninlahdenkadun 
risteyksessä tulee täydentää merkinnällä, joka estää 
ajoneuvoliikenteen liittymän sijoittamisen tontin tähän kohtaan.

LPA-alueille ei tule osoittaa ohjeellista jalankulkua, vaan jalankulku 
osoitetaan normaalisti kadulle, ja puiden sijoittamista suoraan 
asuintalojen ikkunoiden eteen tulee harkita uudestaan. 

Asemakaavaan on merkitty julkinen yhteys korttelin 49287 läpi 
pohjoiseen Haakoninlahdenpuiston suuntaan. Jotta yhteys toimii, tulee 
vielä varmistaa, että se voi jatkua jouhevasti etelän suuntaan 
Frejankujalle.

Puistot

Ilonpuiston rantaviiva tulee merkitä koko pituudeltaan asemakaavaan 
nykyisen rantalinjan kohdalle puiston eteläpäässä olevalle sillalle asti. 
Näin vältytään rantamuurilta ja täytöltä. Tämän lisäksi Ilonpuistossa 
tulee merkitä huoltoliikenneyhteys myös öljysäiliön merenpuoleiselle 
portille. 

Asemakaavaluonnoksen eteläisin osa on merkitty 
puistoksi/erityisalueeksi (VP/E), jonne saa rakentaa luiskia, varasto- ja 
huoltorakennuksia LV- ja E-korttelialueiden käyttöön. Koska tämä alue 
palvelee ensisijaisesti venesatama-aluetta (LV) ja erityisalueita (E), 
jolle saa rakentaa merialueiden hoitoa ja toimintoja palvelevia 
rakennuksia, aluetta  ei pidä merkitä puistoksi vaan se tulee olla 
kokonaisuudessaan esimerkiksi erityisaluetta, joka palvelee 
venesatama-aluetta (LV/E). 

Rakentamiskustannukset
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Asemakaavan toteutuksen kustannukset ovat rakennusviraston 
vastuulla olevien katujen, torien ja aukioiden osalta noin 5 miljoonaa ja 
Ilonpuiston osalta noin 500 000 euroa.

Ylläpitokustannukset

Katujen, torien ja aukioiden ylläpito maksaa noin 50 000  ja Ilonpuiston 
noin 30 000 euroa vuodessa. Venesataman eteläpuolella olevan 
muurin ja ehdotuksessa VP/E-alueeksi merkityn kohdan kustannukset 
eivät sisälly arvioon.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaehdotusta nro 12130 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

12.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Poistetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
viimeinen virke.

29.01.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 31.1.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä 1. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 21

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslautakunta päätti todeta, että rakennus- ja aluesuunnittelussa 
on huomioitava pelastustieohjeen antamat mitoitusperusteet, sekä 
RakMK E1:n määräykset erityisesti koskien sammutus- ja 
pelastustehtävien järjestelyjä.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 28.01.2013

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaaliviraston/sosiaalilautakunnan 
lausuntoa Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 -alueen 
asemakaavaehdotuksesta, Kslk 13.11.2012 § 386. Määräaika on 
31.1.2013.

Asemakaava-alue on osa tulevan Kruunuvuorenrannan tehokkaimmin 
rakennettua aluetta. Pääosalle aluetta on suunniteltu kerrostalovaltaisia 
asuinkortteleita, jotka sisältävät eri talotyyppejä sekä suuria 
yhteispihoja. Alueen eteläosaan sijoittuu liikuntaviraston merellinen 
tukikohta, joka palvelee koko Helsingin ranta- ja vesialueita. Alueen 
eteläosaan sijoittuu linja-auton ja raitiovaunun päätepysäkit. Itärannalle 
on suunniteltu asukkaiden käyttöön tuleva rantasaunarivistö sekä 
suurempi asukastila esimerkiksi juhlatilaisuuksiin. Alueelle rakennetaan 
89350 k-m2 asuntoja, 2 400 k-m2 toimitiloja ja 1 200 k-m2 kokoinen 
omalle tontille sijoittuva päiväkoti.

Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Tahvonlahden osa-alueella 
entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa Koirasaaren 
pohjoispuolella. Kruunuvuorenranta on yksi 2010- ja 2020-luvun 
merkittävimmistä asuntotuotantokohteista Helsingissä. Vanhat 
öljysäiliöt on purettu ja niiden paikalle rakentuu uusi merellinen 
kaupunginosa, joka tarjoaa asunnot noin 12 000 asukkaalle. 

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto toteaa, että Kruunuvuorenrannan alueelle ei 
ole toistaiseksi suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteitä. 
Asemakaava-alueen kaavamääräysten mukaan asuinkerrostalojen 
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korttelialueella rakennusten kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla 
liiketiloja ja julkisia palvelutiloja. Tämä mahdollistaa jatkossa 
tarvittaessa palvelujen sijoittamisen alueelle. 

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että alueella noudatetaan 
kaupunginhallituksen (29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. 
Alueen kaavamääräysten mukaan asuntoon ja porrashuoneeseen 
tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan järjestää pihan puolelta. 
Tämä ei ole asukkaiden ja rakennusten käyttäjien kannalta tasa-
arvoinen ratkaisu. Rakennukset tulee suunnitella siten, että kaikkien 
rakennuksen käyttäjien tulee voida käyttää samaa sisäänkäyntiä 
riippumatta henkilön liikkumiskyvystä.

Alueelle sijoittuvan asukastilan toteuttaminen on tärkeä tulevien 
asukkaiden lähipalvelumahdollisuuksien toteutumiselle. Julkisten tilojen 
monikäyttöisyys ja muunneltavuus on hyvä huomioida.

Alueen lähipalvelukeskuksena toimii Laajasalon keskus Yliskylässä, 
jossa sijaitsee mm. terveysasema. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saavutettavuuden vuoksi selkeät ja esteettömät lähiliikenteen ja 
kevyenliikenteen reitit lähipalvelukeskukseen sekä muiden palvelujen 
ääreen ovat välttämättömiä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 08.01.2013 § 5

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.11.2012 § 386

HEL 2011-004839 T 10 03 03
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Ksv 1662_1,  Laajasalo, Tahvonlahti

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 lähettää 13.11.2012 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Tahvonlahti) kortteleita 49287 - 49297 sekä puisto-, vesi- ja 
katualueita sekä venesatamaa koskevan 
asemakaavaehdotuksen nro 12130 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

 asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu

 kaupunginhallitus

 hallintokeskus, Vartiainen

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

29.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

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

matti.neuvonen(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37124

sanna.ranki(a)hel.fi
Lauri Sipilä, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

lauri.sipila(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 185 (234)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
09.10.2013

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

HEL 2011-004839 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi
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§ 363
Tillsättande av tjänsten som konstmuseichef

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
anställa filosofie magister Maija Tanninen-Mattila för tjänsten som chef 
för Helsingfors konstmuseum med en total månadslön på 6 800 euro.

Då FM Maija Tanninen-Mattila inte är i stadens tjänst och inga uppgifter 
om hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är 
anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning 
om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat 
från den dag hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Sanomalehti-ilmoitus 5.5.2013
2 Yhteenveto hakijoista_taidemuseon johtaja
3 Taidemuseo Haastateltujen hakemukset.pdf
4 Kyander_näyttelyt98-07.pdf
5 Kyanderin_liite_hakemukseen_Appendix....pdf
6 Tanninen-Mattila_liite_ hakemukseen.pdf
7 Valitun hakemus

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Virkaa hakeneet Förslagstext

Kunnallisvalitus, valtuusto
Virkaan otettu Förslagstext

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa filosofie magister Maija Tanninen-
Mattila för tjänsten som chef för Helsingfors konstmuseum med en total 
månadslön på 6 800 euro.

Då FM Maija Tanninen-Mattila inte är i stadens tjänst och inga uppgifter 
om hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är 
anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning 
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om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat 
från den dag hon fått del av beslutet om anställning.

Föredraganden

Enligt 12 § i instruktionen för konstmuseet väljs konstmuseichefen av 
stadsfullmäktige sedan direktionen för konstmuseet avgett utlåtande 
om de sökande.

Stadsfullmäktige beviljade den förra konstmuseichefen avsked räknat 
från 1.5.2013. Stadsstyrelsen uppmanade direktionen för konstmuseet 
att utlysa tjänsten som konstmuseichef med de behörighetsvillkor som 
framgår av instruktionen för konstmuseet, med de språkkunskapskrav 
som framgår av stadens språkkunskapsstadga och med den totallön 
som bestäms enligt svårighetsgraden för tjänsten.

Tjänsten som konstmuseichef var offentligt utlyst 5.5–24.5.2013 
(arbetsnummer 13-2-13).

I platsannonsen konstaterades det att konstmuseets chef leder verkets 
verksamhet och ansvarar för att uppställda mål uppnås och att 
behörighetskrav för chefen för konstmuseet är en för tjänsten lämplig 
högre högskoleexamen och dessutom erfarenhet av administration och 
ledarskap. Dessutom konstaterades det att språkkunskapskraven för 
chefen är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och 
nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, vartill det 
ytterligare konstaterades att stadsfullmäktige på giltiga grunder kan 
lindra eller bevilja dispens från språkkunskapskraven.

Platsannonsen fortsatte på följande sätt: ”Konstmuseichefen förväntas 
ha kännedom speciellt inom bildkonst och samtidskonst. Vi värdesätter 
också internationell erfarenhet, kommunikativa färdigheter samt 
beredskap att utveckla konstmuseifältet. Kunskaper inom 
personalledarskap räknas som en fördel.” Platsannonsen finns som 
bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

Ansökningsproceduren

Platsannonsen publicerades i Helsingin Sanomat och 
Hufvudstadsbladet 5.5.2013 samt i tidningen Metro 8.5.2013. Utöver 
tidningsannonserna var tjänsten utlyst i stadens elektroniska 
eRekrytjänst. Ansökningstiden gick ut 24.5.2013 kl. 16.00.

Under ansökningstiden sökte 21 personer tjänsten som chef för 
Helsingfors konstmuseum. Ett sammandrag av alla sökande finns i 
bilaga 2 till detta ärende på föredragningslistan. Uppgifterna i 
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sammandraget baserar sig på de uppgifter varje sökande uppgav i sin 
ansökan.

Fyra personer kallades till personlig intervju. Som intervjuare fungerade 
ordföranden för direktionen Thomas Wallgren och ledamöterna i 
direktionen Otso Kantokorpi, Valentina Ahlavuo, Elisa Koponen, 
Kirsikka Moring, Jussi Saloranta och Nina Sillantaka samt biträdande 
stadsdirektör Ritva Viljanen, personaldirektör Hannu Tulensalo och 
förvaltningschef Pia Uljas. Intervjuerna gjordes 6.8, 19.8 och 26.8. 
Sökanden Pontus Kyander intervjuades av tidtabellsskäl två gånger. 
Vid den första intervjun var Ritva Viljanen, Hannu Tulensalo och Pia 
Uljas närvarande, vid den andra intervjun direktionens ledamöter och 
utöver dem Hannu Tulensalo och Pia Uljas.

Jämförelse av de sökande

Direktionen för konstmuseet har vid sitt möte 29.8 gett sitt utlåtande om 
de sökande, vilket framgår av beslutshistorien. Vid en omröstning om 
utlåtandet föll rösterna 5–3. Majoriteten höll med föredraganden och 
ansåg FM Maija Tanninen-Mattila vara den mest meriterade av de 
sökande.

I det följande jämförs de fyra sökande som intervjuades. De intervjuade 
sökandenas ansökningar finns i bilaga 3 till detta ärende på 
föredragningslistan.

Jämförelsekriterierna för de sökande är behörighetsvillkoren enligt 
instruktionen för konstmuseet, alltså för tjänsten lämplig högre 
högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. 
Dessutom omfattas tjänsten av språkkunskapskrav. I bedömningen har 
man även beaktat det som nämndes in platsannonsen och övriga 
omständigheter som kan anses ha betydelse för att uppgiften ska 
kunna skötas framgångsrikt. Man har också beaktat de i 125 § i 
grundlagen angivna allmänna utnämningsgrunderna för offentliga 
tjänster dvs. skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

De intervjuade uppfyller behörighetskraven för tjänsten med det 
undantaget att språkkunskaperna hos Kyander inte motsvarar kraven i 
språkkunskapsstadgan om utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
finska. Stadsfullmäktige kan dock av motiverad anledning bevilja 
dispens eller lindring från språkkunskapskravet. Detta tas upp längre 
fram i föredragningslistan.

Alla intervjuade har en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Av 
dessa har Kyander licentiatexamen och Sakari doktorsexamen samt en 
högre högskoleexamen avlagd i Frankrike. Sakari är således den 
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vetenskapligt mest meriterade av de sökande. Vetenskapliga meriter 
har emellertid ingen central betydelse vid valet.

Alla intervjuade har också den erfarenhet av administration och 
ledarskap tjänsten förutsätter. Med anledning av detta behörighetskrav 
är det skäl att konstatera följande: Helsingfors konstmuseum verkar i 
en utmanande omgivning, bland de främsta konstmuseerna och 
konstaktörerna i vårt land. Att göra sig ett eget utrymme och skapa sig 
en avvikande profil kräver en gedigen framsynthet och 
ledarskapsförmåga av chefen. Chefen bör även ha en förmåga att bilda 
nätverk med det omgivande samhället, för att genom dessa kunna 
stärka verksamheten och resurserna vid konstmuseet. Samtidigt bör 
chefen kunna styra verksamheten vid sin organisation i en situation där 
stadens ekonomi blir stramare och produktionskraven skärps. Bara ett 
väl skött konstmuseum förmår lösa in och stabilisera sin position som 
en högklassig, utmanande konstinstitution som fortgående förnyar sig, 
vilken röner uppskattning bland aktörerna inom konsten och vilken 
genom sitt vidsträckta utställningsprogram och sin övriga verksamhet 
tilltalar och drar med stadsborna och övriga besökare. Prov på 
långvarigt resultatinriktat ledande är således ett av de mest centrala 
urvalskriterierna. I bedömningen har man fäst uppmärksamhet vid ett 
självständigt ledarskap och storleken på de enheter personen i fråga 
lett.

Tanninen-Mattila är av de intervjuade klart mest meriterad som ledare. 
Då hon verkade som chef för Konsthallen gav hon ett övertygande prov 
på sitt målinriktade ledarskap och sin samarbetsförmåga. Som chef för 
Ateneum har hon visat sin förmåga att framgångsrikt leda en stor och 
betydande nationell institution. De övriga sökandes erfarenhet av 
ledarskap är från en märkbart kortare tid eller mindre institutioner eller 
också har de varit på förmans- eller projektnivå. Samtidigt kan man 
konstatera att Kyanders erfarenhet från konstmuseisektorn är den klart 
kortaste bland de intervjuade. De flesta av hans anställningar har även 
varit förhållandevis korta.

Enligt platsannonsen förväntar man sig av konstmuseichefen 
kännedom speciellt inom bildkonst och samtidskonst. Denna förväntan 
sammanhänger med Helsingfors konstmuseums betydande roll på det 
finska konstfältet och dess möjligheter att även vara en internationellt 
erkänd aktör. Den kännedom om bildkonst som krävs av chefen är 
motiverad just för att kunna utveckla verksamheten vid Helsingfors 
konstmuseum.

Alla intervjuade sökande är högklassiga professionella inom 
bildkonsten, och vad sitt kunnande beträffar förmögna att leda 
konstmuseet. I deras kunnande och kännedom om bildkonstfältet går 



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 190 (234)
Stadsfullmäktige

Sj/11
09.10.2013

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

att iaktta vissa inriktningar. Kyanders verksamhet som kritiker, redaktör, 
lärare, aktör inom offentlig konst, kurator och senast som museichef 
berättar om vidsynthet och fördomsfrihet. Samtidigt kan man 
konstatera att hans arbetshistoria starkt betonar nutidskonsten. På 
motsvarande sätt kan man bedöma att Sakaris starkaste kunnande 
ligger i nutidskonsten. Pusas och Tanninen-Mattilas arbetshistoria 
omfattar både nutidskonst och äldre konst. Utställningsprogrammet vid 
Helsingfors konstmuseum är inte bundet till en viss tidsperiod eller 
konstform. Därför svarar den vidsträckta kännedom om konst som 
Pusa och Tanninen-Mattila innehar mot museets profil och placerar 
dem av den anledningen på främsta plats bland de intervjuade.

Vad den internationella erfarenhet som nämndes i annonsen beträffar, 
kan man för det första konstatera att Kyander har avlagt sin examen i 
Sverige och bott och verkat under hela sin arbetskarriär utomlands. 
Sakari har studerat i Frankrike, där hon även verkade som direktör för 
Finlandsinstitutet, och Tanninen-Mattila har bedrivit fortsatta studier 
under ett år i USA.

Utlandsvistelse, studier, forskningsarbete, kuratorskap för enskilda 
utställningar och övrig verksamhet skapar sina egna nätverk. Av de 
sökande har Kyander bl.a. starka prov på sitt arbete som konstkritiker i 
internationella publikationer och som redaktör för ett kulturprogram. 
Sakari har åter arbetat utomlands, visserligen vid en finsk institution. 
Samtidigt kan man konstatera att även den internationella erfarenheten 
bör bedömas i förhållande till hur den erfarenhet den gett är ägnad att 
främja en framgångsrik skötsel av tjänsten som konstmuseichef. Att ha 
arbetat som t.ex. konstkritiker och redaktör medför inte nödvändigtvis 
sådan internationell erfarenhet som direkt gör en kompetent till att leda 
en konstinstitution.

Vid bedömningen av den internationella erfarenhetens betydelse hos 
de sökande kan man som ett bedömningskriterium ha de 
internationella utställningar de sökande arrangerat, vilka alla visar prov 
på. Kyander och Tanninen-Mattila har till sina ansökningar fogat 
förteckningar över utställningar de arrangerat. Följande jämförelse 
baserar sig för deras del på dessa förteckningar.

Kyanders förteckning över utställningar han varit kurator för under åren 
1998–2007 finns i bilaga 4 till detta ärende på föredragningslistan. I 
denna förteckning finns 11 utställningar. Av dessa är åtta arrangerade i 
Norden, en i Polen, en i Söul och en i Spanien. Dessutom har han i 
bilagan ”Appendix 1 to application for role as director of Helsingin 
taidemuseo” beskrivit sin verksamhet som konstmuseichef i Norge och 
bl.a. samarbetet med finska konstnärer och Norges Finlandsinstitut. I 
detta avsnitt lyfter han fram bl.a. en utställning arrangerad i Sørlandets 
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Kunstmuseum där det fanns verk av över 60 norska och internationella 
konstnärer samt internationella utställningar arrangerade i konstmuseet 
i Trondheim. ”Appendix 1 to application…” finns som bilaga 5 till detta 
ärende på föredragningslistan.

Tanninen-Mattilas bilaga som skildrar hennes arbetshistoria finns som 
bilaga 6 till detta ärende på föredragningslistan. Förteckningen över 
utställningar som finns där är uppdelad i tre delar: Utställningar hon 
varit med och arrangerat vid stadens konstmuseum som amanuens 
eller intendent, utställningar som arrangerades under hennes period 
som chef för Konsthallen och utställningar som arrangerades under 
hennes period som chef för Ateneum. I förteckningen finns också de 
ambulerande utställningar och utbytesutställningar som hon varit med 
om att arrangera. Perioden vid stadens konstmuseum domineras starkt 
av internationella utställningar, av vilka det finns över 20 på listan. I 
Konsthallen arrangerade hon i samarbete med Festspelen flera 
betydande internationella utställningar. Dessutom ambulerade fyra 
inhemska utställningar från konsthallen utomlands bl.a. i Danmark och 
Spanien. Tanninen-Mattila har även hämtat till Ateneum betydande 
internationella utställningar såsom utställningen Symbolismens 
landskap, vilken arrangerades som en internationell samproduktion, 
och utställningen Pablo Picasso, Mästerverk från Picassomuseet i 
Paris. Utställningar som Ateneum producerat har även förts till de 
nordiska länderna, Estland, Irland och Kina. Sökandena Pusa och 
Sakari har även arrangerat flera internationella utställningar i samband 
med sina uppdrag. Då man jämför de sökandes prov på internationella 
utställningsprogram står Tanninen-Mattila dock i en klass för sig.

I platsannonsen hänvisades vidare till kommunikativa färdigheter. 
Angående detta kan man konstatera att de sökandes karriärer och de 
samarbetsnätverk de byggt upp berättar om deras förmåga till 
växelverkan.

Som sista punkt i platsannonsen nämndes beredskap att utveckla 
konstmuseifältet. Kyander och Tanninen-Mattila lyfter klart fram sin 
verksamhet som förnyare av institutioner, Kyander som chef för norska 
konstmuseer och Tanninen-Mattila för Ateneum. Pusa och Sakari lyfter 
också fram sin beredskap att utveckla konstmuseisektorn, men visar 
inte i sina ansökningar på motsvarande prov. Längden på Tanninen-
Mattilas period som chef lyfter tydligt fram henne som förnyare och 
strategisk ledare. Hon har hållit den konstnärliga standarden hög hos 
de institutioner hon lett, lyckats få förtroende såväl från konstfältet som 
från allmänheten och byggt upp betydande inhemska och utländska 
nätverk.
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Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att FM Tanninen-Mattila 
12.6.2010 fått stadens allra högsta utmärkelse, Helsingforsmedaljen i 
guld. Medaljen motiverades på följande sätt: ”Chefen för Konstmuseet 
Ateneum Maija Tanninen-Mattila har framgångsrikt lett flaggskeppet för 
finländsk konst mot en ny blomstring. Tidigare har hon gjort en 
mångsidig karriär bl.a. i uppgifter vid Helsingfors Konsthall och 
Helsingfors Konstmuseum. Maija Tanninen-Mattila gjorde som central 
aktör det möjligt att hämta Pablo Picasso-utställningen till Helsingfors. I 
den förberedande fasen skapades även nya värdefulla 
samarbetsmodeller mellan statens konstmuseum och Helsingfors stad, 
vilka det finns anledning att alltjämt utveckla.”

Stadsstyrelsen återvänder ännu till att sökanden Kyanders 
språkkunskaper inte uppfyller de krav på utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i finska som stadens språkkunskapsstadga kräver. 
Stadsfullmäktige kan av särskild anledning bevilja dispens eller lindring 
från denna regel. Om stadsstyrelsen beslutar föreslå Kyander för 
museichefstjänsten, bör beslutsförslaget kompletteras med ett förslag 
om att stadsfullmäktige beviljar Kyander dispens från kravet på 
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Stadsstyrelsen anser, efter att ha jämfört meriterna hos de sökande, att 
FM Maija Tanninen-Mattila av de sökande har de bästa möjligheterna 
att framgångsrikt sköta tjänsten som konstmuseichef. Hon har i 
jämförelse med de övriga intervjuade en överlägsen erfarenhet av att 
leda en konstinstitution. Hon har en djup och vidsträckt kännedom om 
bildkonst. Hennes internationella erfarenhet av konstmuseiverksamhet 
är stark, likaså hennes internationella nätverk. Hon har också gett ett 
klart prov på sina förmågor att utveckla konstmuseisektorn och knyta 
samarbetsnätverk, vilka för sin del stöder och möjliggör en högklassig 
verksamhet. Stadsstyrelsen anser att Maija Tanninen-Mattila står i 
spetsen bland de sökande inom alla delområden av bedömningen och 
att hon utifrån helhetsbedömningen är den klart mest meriterade av de 
sökande.

Ansökningshandlingarna och det material som inkommit som stöd för 
ansökningarna finns tillgängliga under mötet och före detta hos 
beredaren.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
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1 Sanomalehti-ilmoitus 5.5.2013
2 Yhteenveto hakijoista_taidemuseon johtaja
3 Taidemuseo Haastateltujen hakemukset.pdf
4 Kyander_näyttelyt98-07.pdf
5 Kyanderin_liite_hakemukseen_Appendix....pdf
6 Tanninen-Mattila_liite_ hakemukseen.pdf

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Virkaa hakeneet Förslagstext

Kunnallisvalitus, valtuusto
Virkaan otettu Förslagstext

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Taidemuseon johtokunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1008

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita Helsingin taidemuseon johtajan 
virkaan filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan 6 800 euron 
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska FM Maija Tanninen-Mattila ei ole kaupungin palveluksessa eikä 
hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on 
päätös ehdollinen, kunnes hänen terveydentilastaan saadun 
selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Taidemuseon johtokunta 29.08.2013 § 52

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti lausuntonaan esittää 
kaupunginhallitukselle, että taidemuseon virastopäällikön virkaan 
valittaisiin FM Maija Tanninen-Mattila.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Maija 
Tanninen-Mattila nousee etusijalle virkaa hakeneista laaja-alaisuutensa 
ja johtamiskokemuksensa johdosta. Hänellä on monipuolinen ja pitkä 
kokemus taidemuseoalalta sekä kuvataiteen kentältä. Hänellä on 
vahvaa kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä yli 15 vuoden ajalta. 
Taidemuseon johtajan hakuilmoituksessa tuotiin esille, että valmiutta 
taidemuseoalan kehittämiseen arvostetaan, koska taidemuseokenttä 
on voimakkaan muutoksen tilassa ja että tässä muutoksessa myös 
Helsingin taidemuseo on mukana yhteistyökykyisenä ja luovana 
toimijana. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilalla on selkeää 
näyttöä onnistumisista ja muutosjohtamisesta johtajana Ateneumin 
taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa. Ateneumin taidemuseossa 
on hänen kaudellaan päästy merkittäviin kävijämääriin ja tavoitettu 
ennätysyleisöjä.   Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila on 
kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella sopivin hakija.

Samalla johtokunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, 
joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole 
käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan 
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Käsittely

29.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: 
Erja Pusa, Kimmo Sarje

Päätösehdotus:
Esittelijä teki kokouksessa muutoksen esitykseensä:
Taidemuseon johtokunta päättänee lausuntonaan esittää 
kaupunginhallitukselle, että taidemuseon virastopäällikön virkaan 
valittaisiin FM Maija Tanninen-Mattila.
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Hakemusten ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Maija 
Tanninen-Mattila nousee etusijalle virkaa hakeneista laaja-alaisuutensa 
ja johtamiskokemuksensa johdosta. Hänellä on monipuolinen ja pitkä 
kokemus taidemuseoalalta sekä kuvataiteen kentältä. Hänellä on 
vahvaa kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä yli 15 vuoden ajalta. 
Taidemuseon johtajan hakuilmoituksessa tuotiin esille, että valmiutta 
taidemuseoalan kehittämiseen arvostetaan, koska taidemuseokenttä 
on voimakkaan muutoksen tilassa ja että tässä muutoksessa myös 
Helsingin taidemuseo on mukana yhteistyökykyisenä ja luovana 
toimijana. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilalla on selkeää 
näyttöä onnistumisista ja muutosjohtamisesta johtajana Ateneumin 
taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa. Ateneumin taidemuseossa 
on hänen kaudellaan päästy merkittäviin kävijämääriin ja tavoitettu 
ennätysyleisöjä. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila on 
kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella sopivin hakija.

Samalla johtokunta päättänee todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes 
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa 
virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Vastaehdotus:
Kirsikka Moring teki esitykseen vastaehdotuksen: 
Taidemuseon johtokunta päätti 16.4.2013 (§18 ) laittaa Taidemuseon 
johtajan virka hakuun. Virkaa haki määräpäivään mennessä 21 
henkilöä. Taidemuseon johtokunta on kesän aikana haastatellut heistä 
neljää ja pyytänyt ko hakijoilta myös taidemuseon tulevaisuusvision.

Taidemuseon johtokunta valmisteli haettavan viran hakuilmoituksen 
tekstin. Hakuilmoituksen tekstissä (esityksen liitteenä) kuvataan 
taidemuseota ja määritellään haettavan viran kelpoisuusehdot. 
Ilmoituksessa määritellään myös millä laadullisin perustein 
taidemuseon johtajan valinta tehdään. 

Taidemuseon johtaja on Helsingin kaupungin viraston johtaja. Siksi 
taidemuseon johtajalle asetetaan hakuilmoituksessa mainitut 
muodolliset kelpoisuusehdot. 

Taidemuseon olemassaolon oikeus perustuu kuitenkin aina viime 
kädessä yksinomaan sen onnistumiseen taiteen omia arvoja 
esittävänä, vaalivana ja kehittävänä organisaationa yhteiskunnallisesti 



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 196 (234)
Stadsfullmäktige

Sj/11
09.10.2013

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

muuttuvissa oloissa. Taidemuseon tulee olla toiminnallaan mukana 
kehittämässä taidetta ja yhteiskuntaa. Sen tulee avata taiteelle uusia 
mahdollisuuksia, edistää vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä 
sekä olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmisten kasvu ja 
kehitys sekä taiteen kukoistus edistyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja 
kriittisessä vuoropuhelussa. Taidemuseon johtokunta päättikin laajan ja 
perusteellisen harkinnan perusteella, että kelpoisuusehdot täyttävien 
hakijoiden keskinäisessä vertailussa tulee painottaa sisältöosaamista 
selvästi enemmän kuin johtajakokemusta, näyttöä hallinnollisesta 
taidosta taikka muita mahdollisia ansioita, joita hakuilmoituksessa ei 
mainita.

Tämä linjaratkaisu toteutuu konkreettisesti siten, että hakuilmoituksen 
mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemusta. Tällainen tuntemus on siis hakuilmoituksen 
mukaan painavin kriteeri hakijoiden ansioiden vertailussa.

Hakuilmoituksessa mainitaan lisäksi neljä muuta seikkaa, joita 
hakijoiden ansioiden vertailussa on syytä ottaa huomioon. Näitä 
seikkoja ovat kansainvälinen kokemus, vuorovaikutustaidot, valmius 
taidemuseoalan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen taito.

Johtokunta pitää hakijoiden oikeusturvan kannalta sekä päätöksenteon 
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta tärkeänä, että taidemuseon 
johtajan valinta tehdään hakuilmoituksessa määriteltyjen näkökohtien 
perusteella ja hakuilmoituksessa mainittujen painotusten mukaisesti.

Johtokunta toteaa, että hakijoiden taso on erittäin korkea. 

Hakijat Pontus Kyander, Erja Pusa, Marja Sakari ja Maija Tanninen-
Mattila täyttävät kaikki selvästi hakemuksessa mainitut 
kelpoisuusehdot, kuitenkin sillä ehdolla että Kyanderin kohdalla 
kielivaatimusten täyttyminen varmistetaan. (Kyanderin äidinkieli on 
suomi mutta hän on asunut suurimman osan elämästään muualla kuin 
Suomessa.) 

Johtokunta katsoo että kaikilla em. hakijoilla on erittäin merkittäviä 
ansioita myös hakuilmoituksessa mainittujen laadullisten näkökohtien 
osalta. Kustakin heistä voi tulla erittäin hyvä taidemuseon johtaja.

Kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus: Johtokunta arvioi, että Pontus 
Kyanderilla on muihin hakijoihin verrattuna parempi kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemus. Erityisesti nykytaiteen asiantuntijana Kyander on 
muita hakijoita selvästi etevämpi. Pusan, Sakarin ja Tanninen-Mattilan 
asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemuksen osalta on johtokunnan mielestä erittäin 
vaikeaa, mutta Sakari lienee muita hiukan ansioituneempi tältä osin.
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Kansainvälinen kokemus: Johtokunta katsoo, että taidemuseon 
johtamiseen tarvittavaa kansainvälistä kokemusta voi hyvinkin hankkia 
toimimalla Suomessa. Kyander on kuitenkin kansainväliseltä 
kokemukseltaan ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Muut hakijat 
ovat kansainväliseltä kokemukseltaan keskenään yhtä vahvoja.

Vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustaitojen arviossa johtokunta toteaa 
hakija Kyanderin ansioituneimmaksi mediaosaamisessa ja 
kansainvälisessä verkostoitumisessa mutta muita hakijoita jonkin 
verran heikommaksi johtokunnan tekemässä haastattelussa. Kyander 
on hakijosta ainoa, joka on korostanut oma-aloitteisesti, että tiivis 
yhteydenpito taitelijoihin ja vuorovaikutus heidän kanssaan on 
taidemuseon johtamisen kannalta olennaista. Tanninen-Mattila on 
johtokunnan arvion mukaan hakijoista etevin vuorovaikutuksessa 
päättäjien kanssa ja organisaatioiden välillä. Hakijoiden vahvuudet 
eivät siis tämän kriteerin osalta ole yhteismitallisia. Kyander ja 
Tanninen-Mattila erottuvat kuitenkin vuorovaikutustaitojen osalta 
hakijoista etevimpinä.

Valmius taidemuseoalan kehittämiseen: Hakijoista Erja Pusa on 
esittänyt muita konkreettisemman ja tässä suhteessa parhaan vision 
taidemuseon tulevaisuudesta. Pusalla on myös vahva näkemys siitä 
mitä hänen visionsa toteuttaminen vaatii. Kyanderilla on muita hakijoita 
analyyttisesti vahvempi kuva siitä miltä pohjalta taidemuseon 
onnistunut kehittäminen voi tapahtua. Tanninen-Mattilalla on hakijoista 
pitkäaikaisin ja vahvin aiempi näyttö onnistumisesta taidemuseon 
kehittäjänä. Myös Kyander on ansioitunut taidemuseon 
muutosjohtajana. Tanninen-Mattila erottuu tämän valintakriteerin osalta 
ansioituneimmaksi. Toiseksi ansioitunein on Kyander.

Henkilöstöjohtamisen taito: Tanninen-Mattilalla on hakijoista selvästi 
pisin johtajakokemus ja hänellä on myös selvästi enemmän kokemusta 
henkilöjohtamisesta kuin muilla hakijoilla. Henkilöstöjohtamisen taidon 
asiallinen vertailu ei kuitenkaan johtokunnan käytössä olevien tietojen 
varassa ole ollut mahdollista, vaan johtokunta toteaa katsovansa että 
kaikilla hakijoilla on tältä osin riittävä taito. Tanninen-Mattilan 
pitkäaikaisen kokemuksen johdosta johtokunta katsoo, että hänen 
riittävä osaamisensa on tältä osin varmemmin tiedossa kuin muiden 
hakijoiden kohdalla.

Edellä mainitun perustein johtokunta esittää, että taidemuseon 
johtajaksi valitaan Pontus Kyander.

Kannattajat: Thomas Wallgren kannatti vastaehdotusta
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1 äänestys

JAA-ehdotus: (Kokouksessa tehdyn muutos)esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kirsikka Moringin tekemä vastaehdotus. Taidemuseon 
johtokunta päätti 16.4.2013 (§18 ) laittaa Taidemuseon johtajan virka 
hakuun. Virkaa haki määräpäivään mennessä 21 henkilöä. 
Taidemuseon johtokunta on kesän aikana haastatellut heistä neljää ja 
pyytänyt ko hakijoilta myös taidemuseon tulevaisuusvision. 
Taidemuseon johtokunta valmisteli haettavan viran hakuilmoituksen 
tekstin. Hakuilmoituksen tekstissä (esityksen liitteenä) kuvataan 
taidemuseota ja määritellään haettavan viran kelpoisuusehdot. 
Ilmoituksessa määritellään myös millä laadullisin perustein 
taidemuseon johtajan valinta tehdään.  Taidemuseon johtaja on 
Helsingin kaupungin viraston johtaja. Siksi taidemuseon johtajalle 
asetetaan hakuilmoituksessa mainitut muodolliset kelpoisuusehdot.  
Taidemuseon olemassaolon oikeus perustuu kuitenkin aina viime 
kädessä yksinomaan sen onnistumiseen taiteen omia arvoja 
esittävänä, vaalivana ja kehittävänä organisaationa yhteiskunnallisesti 
muuttuvissa oloissa. Taidemuseon tulee olla toiminnallaan mukana 
kehittämässä taidetta ja yhteiskuntaa. Sen tulee avata taiteelle uusia 
mahdollisuuksia, edistää vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä 
sekä olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmisten kasvu ja 
kehitys sekä taiteen kukoistus edistyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja 
kriittisessä vuoropuhelussa. Taidemuseon johtokunta päättikin laajan ja 
perusteellisen harkinnan perusteella, että kelpoisuusehdot täyttävien 
hakijoiden keskinäisessä vertailussa tulee painottaa sisältöosaamista 
selvästi enemmän kuin johtajakokemusta, näyttöä hallinnollisesta 
taidosta taikka muita mahdollisia ansioita, joita hakuilmoituksessa ei 
mainita. Tämä linjaratkaisu toteutuu konkreettisesti siten, että 
hakuilmoituksen mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti 
kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemusta. Tällainen tuntemus on siis 
hakuilmoituksen mukaan painavin kriteeri hakijoiden ansioiden 
vertailussa. Hakuilmoituksessa mainitaan lisäksi neljä muuta seikkaa, 
joita hakijoiden ansioiden vertailussa on syytä ottaa huomioon. Näitä 
seikkoja ovat kansainvälinen kokemus, vuorovaikutustaidot, valmius 
taidemuseoalan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen taito. 
Johtokunta pitää hakijoiden oikeusturvan kannalta sekä päätöksenteon 
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta tärkeänä, että taidemuseon 
johtajan valinta tehdään hakuilmoituksessa määriteltyjen näkökohtien 
perusteella ja hakuilmoituksessa mainittujen painotusten mukaisesti. 
Johtokunta toteaa, että hakijoiden taso on erittäin korkea.  Hakijat 
Pontus Kyander, Erja Pusa, Marja Sakari ja Maija Tanninen-Mattila 
täyttävät kaikki selvästi hakemuksessa mainitut kelpoisuusehdot, 
kuitenkin sillä ehdolla että Kyanderin kohdalla kielivaatimusten 



Helsingfors stad Protokoll 15/2013 199 (234)
Stadsfullmäktige

Sj/11
09.10.2013

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

täyttyminen varmistetaan. (Kyanderin äidinkieli on suomi mutta hän on 
asunut suurimman osan elämästään muualla kuin Suomessa.)  
Johtokunta katsoo että kaikilla em. hakijoilla on erittäin merkittäviä 
ansioita myös hakuilmoituksessa mainittujen laadullisten näkökohtien 
osalta. Kustakin heistä voi tulla erittäin hyvä taidemuseon johtaja. 
Kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus: Johtokunta arvioi, että Pontus 
Kyanderilla on muihin hakijoihin verrattuna parempi kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemus. Erityisesti nykytaiteen asiantuntijana Kyander on 
muita hakijoita selvästi etevämpi. Pusan, Sakarin ja Tanninen-Mattilan 
asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kuvataiteen ja 
nykytaiteen tuntemuksen osalta on johtokunnan mielestä erittäin 
vaikeaa, mutta Sakari lienee muita hiukan ansioituneempi tältä osin. 
Kansainvälinen kokemus: Johtokunta katsoo, että taidemuseon 
johtamiseen tarvittavaa kansainvälistä kokemusta voi hyvinkin hankkia 
toimimalla Suomessa. Kyander on kuitenkin kansainväliseltä 
kokemukseltaan ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Muut hakijat 
ovat kansainväliseltä kokemukseltaan keskenään yhtä vahvoja. 
Vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustaitojen arviossa johtokunta toteaa 
hakija Kyanderin ansioituneimmaksi mediaosaamisessa ja 
kansainvälisessä verkostoitumisessa mutta muita hakijoita jonkin 
verran heikommaksi johtokunnan tekemässä haastattelussa. Kyander 
on hakijosta ainoa, joka on korostanut oma-aloitteisesti, että tiivis 
yhteydenpito taitelijoihin ja vuorovaikutus heidän kanssaan on 
taidemuseon johtamisen kannalta olennaista. Tanninen-Mattila on 
johtokunnan arvion mukaan hakijoista etevin vuorovaikutuksessa 
päättäjien kanssa ja organisaatioiden välillä. Hakijoiden vahvuudet 
eivät siis tämän kriteerin osalta ole yhteismitallisia. Kyander ja 
Tanninen-Mattila erottuvat kuitenkin vuorovaikutustaitojen osalta 
hakijoista etevimpinä. Valmius taidemuseoalan kehittämiseen: 
Hakijoista Erja Pusa on esittänyt muita konkreettisemman ja tässä 
suhteessa parhaan vision taidemuseon tulevaisuudesta. Pusalla on 
myös vahva näkemys siitä mitä hänen visionsa toteuttaminen vaatii. 
Kyanderilla on muita hakijoita analyyttisesti vahvempi kuva siitä miltä 
pohjalta taidemuseon onnistunut kehittäminen voi tapahtua. Tanninen-
Mattilalla on hakijoista pitkäaikaisin ja vahvin aiempi näyttö 
onnistumisesta taidemuseon kehittäjänä. Myös Kyander on ansioitunut 
taidemuseon muutosjohtajana. Tanninen-Mattila erottuu tämän 
valintakriteerin osalta ansioituneimmaksi. Toiseksi ansioitunein on 
Kyander. Henkilöstöjohtamisen taito: Tanninen-Mattilalla on hakijoista 
selvästi pisin johtajakokemus ja hänellä on myös selvästi enemmän 
kokemusta henkilöjohtamisesta kuin muilla hakijoilla. 
Henkilöstöjohtamisen taidon asiallinen vertailu ei kuitenkaan 
johtokunnan käytössä olevien tietojen varassa ole ollut mahdollista, 
vaan johtokunta toteaa katsovansa että kaikilla hakijoilla on tältä osin 
riittävä taito. Tanninen-Mattilan pitkäaikaisen kokemuksen johdosta 
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johtokunta katsoo, että hänen riittävä osaamisensa on tältä osin 
varmemmin tiedossa kuin muiden hakijoiden kohdalla. 

Edellä mainitun perustein johtokunta esittää, että taidemuseon 
johtajaksi valitaan Pontus Kyander. 

Jaa-äänet: 5
Nina Sillantaka (ent. Adamsson), Valentina Ahlavuo, Elisa Koponen, 
Jussi Salonranta, Pauli Waroma

Ei-äänet: 3
Otso Kantokorpi, Kirsikka Moring, Thomas Wallgren

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Kimmo Sarje

28.05.2013 Poistettiin

Esittelijä
hallintopäällikkö
Pia Uljas

Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi
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§ 364
Ändring av instruktionen för utbildningsväsendet

HEL 2013-010644 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra instruktionen för utbildningsväsendet 
på så sätt att de nedanstående punkterna införs med 1.1.2014 som 
ikraftträdandedatum.

4 § Nämndens uppgifter

20 a    
att besluta om användning av servicesedlar, att fastställa värdet på 
dessa och att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får 
betalas med servicesedlar.

17 § Verkschefens uppgifter

10 
att besluta om tjänsteinnehavare som kan godkänna 
serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att åtgärder som krävs för att 
instruktionsändringarna ska bli verkställda får vidtas innan ändringarna 
träder i kraft 1.1.2014.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten 
René Hursti under diskussionen hade föreslagit följande:

4 § 20 a punkten ges följande lydelse: att besluta om användning av 
servicesedlar, att fastställa värdet på dessa och att besluta om krav på 
serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar.

17 § 10 punkten ges följande lydelse: att besluta om tjänsteinnehavare 
som kan godkänna serviceproducenter vars tjänster får betalas med 
servicesedlar.

Redogörelsen befanns vara riktig

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej har ledamoten Anna Vuorjokis motförslag 
godkänts.
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3 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: 4 § 20 a punkten ges följande lydelse: att besluta om 
användning av servicesedlar, att fastställa värdet på dessa och att 
besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med 
servicesedlar.
17 § 10 punkten ges följande lydelse: att besluta om tjänsteinnehavare 
som kan godkänna serviceproducenter vars tjänster får betalas med 
servicesedlar.

Ja-röster: 42
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi 
Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Belle 
Selene Xia, Ville Ylikahri

Nej-röster: 42
Zahra Abdulla, Riku Ahola, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Harry Bogomoloff

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Anna Vuorjokis motförslag. 
Ordföranden Sara Paavolainens röst avgjorde omröstningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Sääntötoimikunnan lausunto.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto
3 Opetustoimen johtosääntö

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra instruktionen för utbildningsväsendet 
på så sätt att de nedanstående punkterna införs med 1.1.2014 som 
ikraftträdandedatum.

4 § Nämndens uppgifter

20 a    
att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på 
dessa.

17 § Verkschefens uppgifter

10 
att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med 
servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna 
serviceproducenter.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att åtgärder som krävs för att 
instruktionsändringarna ska bli verkställda får vidtas innan ändringarna 
träder i kraft 1.1.2014.

Föredraganden

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 15.5.2013 anteckna social- och 
hälsovårdsnämndens och barnomsorgsnämndens mellanrapporter om 
servicesedelsförsöket. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt ta 
servicesedeln i permanent bruk som ett sätt att ordna köpta tjänster 
inom social- och hälsovården räknat från 1.1.2014. Nämnderna 
beslutar om att utvidga användningen av servicesedeln. Det ska 
säkerställas att alla socioekonomiska grupper får jämlik service.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige godkänna följande två 
hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före utgången av
fullmäktigeperioden förelägger fullmäktige en på samhällsvetenskaplig 
forskning baserad uppskattning av de administrativa kostnaderna för 
praxisen med servicesedlar i Helsingfors och de övriga 
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kostnadseffekterna av detta, likaså av konsekvenserna med avseende 
på olikvärdighet.

2. Stadsfullmäktige förutsätter att det i fråga om alla nya förslag som 
hänför sig till utvidgad användning av servicesedlar görs en bedömning 
om vilken effekt åtgärden kan ha med avseende på social 
differentiering.

Stadsstyrelsen beslutade 20.5.2013 om verkställighet av 
stadsfullmäktiges beslut och uppmanade bl.a. utbildningsverket (den 
svenska dagvården) att vidta alla åtgärder som krävs för att systemet 
med servicesedlar ska bli permanent och att förelägga stadsstyrelsen 
behövliga förslag till instruktionsändringar senast 20.6.2013.

Stadsfullmäktige beslutade 28.8.2013 att punkter om servicesedlar 
skulle införas i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet och 
instruktionen för barnomsorgsväsendet med 1.1.2014 som 
ikraftträdandedatum.

De nya uppgifter som gäller användning av servicesedlar måste införas 
också i instruktionen för utbildningsväsendet eftersom utbildningsverket 
ansvarar för den svenska barndagvården. Båda språkgrupperna i en 
tvåspråkig kommun måste kunna använda servicesedlar på lika villkor. 

Hur servicesedlar används vid barnomsorgsverket 

Barnomsorgsverket har tills vidare använt servicesedlar för att stödja 
klubbverksamhet som ordnas av privata serviceproducenter och 
övervakas av staden. Verksamheten är ett alternativ till kommunal 
klubbverksamhet och till stöd för privat vård. 

Klubbverksamheten stödd med servicesedlar är avsedd dels för barn i 
åldern 2–5 år som sköts hemma och för vilka ett syskontillägg till stödet 
för hemvård betalas, dels för barn som fyllt 3 år och sköts hemma utan 
rätt till stöd för hemvård. Servicesedeln är värd 100 euro i månaden. 
Den ansökningsblankett som används för klubbar inom dagvården 
gäller också för klubbar som omfattas av systemet med servicesedlar. 
Beslutet om en klubbplats har funktionen av servicesedel. 

Både de som nu tillhandahåller privat dagvård och andra aktörer kan 
tillhandahålla privat klubbverksamhet. Värdet på servicesedeln täcker 
personalkostnaderna för de anställda i klubbarna som sköter och 
fostrar barnen. Serviceproducenterna var tre och barnen i de finska 
klubbarna knappa tio 31.12.2012.   

Hur servicesedlar kan användas 
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Stadsstyrelsen påpekar att servicesedlar är ett av de sätt att ordna 
tjänster som är möjliga för kommunerna. Kommunerna bestämmer 
själva vilket eller vilka sätt de använder. De bestämmer också för vilka 
tjänster och i vilken omfattning de använder servicesedlar.

Skyldigheten för kommunerna att ordna tjänster förändras inte i och 
med att servicesedlar används.

Följande är angivet i 10 § i lagen 909/2012 om ändring av lagen om 
barndagvård: "En kommun kan ordna de uppgifter som hör till 
barndagvården

1) genom att sköta verksamheten själv,

2) genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra 
kommuner,

3) genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,

4) genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en 
samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent,

5) genom att serviceanvändaren ges en servicesedel enligt lagen om 
servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)."

"Vid anskaffning av service från en privat serviceproducent ska 
kommunen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar 
den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Kommuner och samkommuner är skyldiga att betala en privat 
serviceproducent ersättning endast för barndagvårdstjänster till av 
kommunen eller samkommunen angivna personer och, när en 
servicesedel används, betala en serviceproducent som kommunen 
eller samkommunen godkänt högst en ersättning som motsvarar värdet 
på servicesedeln."

Syftet med servicesedlarna är att öka valmöjligheterna för klienter och 
patienter, förbättra tillgången till tjänster, göra serviceproduktionen
mångsidigare och främja samarbetet mellan kommunerna, näringslivet
och de privata serviceproducenterna. Skyldigheten för 
serviceproducenterna att samarbeta förändras inte genom reformen.

De av utbildningsnämnden föreslagna befogenheterna för nämnden 
(4 § 20 a punkten i instruktionen) gäller rätt att besluta om användning 
av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa. De befogenheter 
som verkschefen föreslås få (17 § 10 punkten i instruktionen) gäller rätt 
att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med 
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servicesedlar och om vilka tjänsteinnehavare som har till uppgift att 
godkänna serviceproducenter. 

Nämndens befogenheter omfattar alltså rätt att besluta om användning 
av servicesedlar. Sätten att ordna tjänster får kompletteras med 
servicesedlar, men detta alternativ får inte leda till att egen verksamhet 
externaliseras utan att stadsfullmäktige beslutat att så ska ske. Det är 
alltid möjligt att vägra ta emot en servicesedel, m.a.o. ska staden också 
själv ha eller köpa motsvarande verksamhet.   

Att verkschefen ska besluta om krav på serviceproducenter vars 
tjänster får betalas med servicesedlar är en ny uppgift. Efter att 
nämnden beslutat att servicesedlar ska vara ett alternativt sätt att 
ordna tjänster ska verkschefen med stöd av denna punkt besluta vilka 
krav som utöver de lagstadgade ska ställas på serviceproducenter och 
vem som kan godkännas som serviceproducent. 

De nuvarande servicesedelsförsöken pågår till 31.12.2013. Det beslut 
som stadsfullmäktige fattade 15.5.2013 innebär att servicesedeln 
1.1.2014 permanent blir ett av sätten att ordna köpta tjänster. För att 
verksamheten ska fortsätta utan avbrott måste behövliga beslut kunna 
fattas i god tid år 2013.

Utbildningsverkets verkskommitté behandlade förslaget till 
instruktionsändringar 26.8.2013.

Utlåtanden från stadgekommittén och personalkommitténs 
instruktionssektion utgör bilagorna 1 och 2.

Den gällande instruktionen för utbildningsväsendet utgör bilaga 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sääntötoimikunnan lausunto.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto
3 Opetustoimen johtosääntö

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto
Opetuslautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1009

HEL 2013-010644 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että opetustoimen johtosääntöä 
muutetaan siten, että johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat 
uudet kohdat:

4 § Lautakunnan tehtävät

20 a    
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon.

17 § Viraston päällikön tehtävät

10 
päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 27.08.2013 § 146

HEL 2013-010644 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
opetustoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet 
kohdat:

4 §
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Lautakunnan tehtävät

---

20 a    
päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon

---

17 §

Viraston päällikön tehtävät

---

10      
päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat

---

Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan 
vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin 
ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Anu Kangaste, hallintolakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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§ 365
Administrativ sammanslagning av de svenska skolorna i västra 
distriktet

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
administrativt slå ihop de svenska skolorna Haga lågstadieskola, 
Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka 
lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola i västra distriktet till en 
enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1–9 och förskola räknat 
från 1.8.2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kartta, läntinen alue
2 Oppilaaksiottoalueet
3 Oppilasennuste ja koulujen kapasiteetti
4 Konsultti Sam Simonsenin arviointi
5 Opettajien arviointi
6 Johtoryhmän arvio 
7 Vanhempien arviointi
8 Koulujen johtokuntien lausunnot
9 Oppilaskuntien lausunnot
10 Henkilökunnan lausunto
11 Opetuslautakunnan rk jaoston pöytäkirja ja esityslista 7.5.2013.pdf
12 Opetuslautakunnan pöytäkirja ja esityslista 28.5.2013.pdf

Päätösesitys

Stadsfullmäktige beslutar administrativt slå ihop de svenska skolorna 
Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, 
Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola i västra 
distriktet till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1–9 och 
förskola räknat från 1.8.2014.

Föredraganden

Bakgrund och tidigare beslut
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Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade 10.5.2007 i samband 
med översynen av skol- och läroanstaltsnätet i Helsingfors 2008–2010 
att i västra distriktet inleda ett pilotprojekt i syfte att pröva ut en 
gemensam administration för de fem grundskolorna i distriktet och att 
utreda möjligheterna att införa en enhetlig grundläggande utbildning.

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade 3.3.2011 att 
Sockenbacka lågstadieskola i västra distriktet omfattar årskurserna 1–2 
och förskola räknat från läsåret 2011–2012.

Svenska sektionen beslutade 13.12.2012 att skolorna i västra distriktet 
fortsätter fungera enligt pilotprojektsmodellen ytterligare läsåret 
2013–2014.

Svenska sektionen föreslog 7.5.2013 utbildningsnämnden att de fem 
skolorna ovan ska slås ihop till en enhetlig grundskola som omfattar 
förskola och årskurserna 1–9. Sektionen beslutade samtidigt inom 
ramen för sina befogenheter att verksamheten i skolorna ska fortsätta 
på de nuvarande verksamhetsställena och att skolfastigheten på 
Solnavägen 18–20, dvs. skolhuset för nuvarande Munksnäs 
högstadieskola, blir skolans huvudverksamhetsställe. 

Utbildningsnämnden föreslog 28.5.2013 stadsstyrelsen och vidare 
stadsfullmäktige att de fem skolorna i västra distriktet administrativt ska 
slås ihop till en enhetlig grundskola som omfattar förskola och 
årskurserna 1–9 räknat från läsåret 2014–2015.

Utbildningsnämnden beslutade dessutom att hela västra distriktet blir 
den enhetliga skolans elevupptagningsområde och att då den 
sammanslagna skolans ekonomiska ram beräknas ska det skolvisa 
bastimantalet som bygger på den av utbildningsnämnden fastställda 
timresursformeln beräknas för vart och ett av de verksamhetsställen 
som skolan använder.

Beredningen vid utbildningsverket

Under pilotprojektet 2009–2013 har den gemensamma 
administrationen inneburit att skolorna förutom en gemensam rektor 
också har haft en gemensam budget och en gemensam direktion. I 
varje skolhus har det också funnits en biträdande rektor. Biträdande 
rektorerna har tillsammans med ledande rektorn bildat en 
ledningsgrupp.

Under pilotprojektet gjordes en utvärdering vid fyra separata tillfällen. 
Utvärderingarna genomfördes av ledningsgruppen för västra distriktet, 
en konsult, lärarna och föräldrarna i direktionen. Utvärderingarna finns 
som bilaga.
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Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade 14.3.2013 att be 
skolornas personal och elevkårer, direktionen för västra distriktet, 
direktionen för Gymnasiet Lärkan och direktionen för Zacharias 
Topeliusskolan om utlåtande om bildandet av en enhetlig grundskola i 
distriktet. Utlåtandena finns som bilaga.

Utbildningsverket ordnade 23.4.2013 ett öppet informationsmöte för 
kommuninvånarna i Munksnäs lågstadieskola. Direktionen för skolorna 
i västra distriktet ordnade 4.4.2013 ett öppet diskussionsmöte för 
vårdnadshavarna i distriktet i gymnasiet Lärkan.

Utvärderingarna och utlåtandena i sammandrag

Pilotprojektet hade som syfte att pröva ut modellen för enhetlig 
grundläggande utbildning. Projektet har medfört enhetlighet i distriktet 
och skolorna i västra distriktet har redan under projektet börjat tillämpa 
processer för en enhetlig grundskola.

Utvärderingarna stöder övergången till modellen för en enhetlig 
grundskola ur såväl administrativt som pedagogiskt perspektiv. 
Projektet har lett till en bra verksamhetsmodell och samarbetet mellan 
skolorna upplevs som positivt och betydelsefullt för både lärarna och 
eleverna. Det är inte ändamålsenligt att återgå till den situation som 
rådde före pilotprojektet, dvs. fem skolor med var sin egen rektor, 
direktion och budget.

Personalen i skolorna ställer sig positivt till sammanslagningen av 
skolorna till en enhetlig grundskola i distriktet. De är nöjda med det 
samarbete mellan enheterna som har byggts upp under pilotprojektet. 
En gemensam läroplan och timfördelning jämnar ut skillnader i 
elevernas kunskaper i de olika skolorna när de kommer till årskurs 7. 
Personalen anser dock att det inte får göras nedskärningar i 
timresurserna och upplever avståndet mellan skolhusen i viss mån som 
problematiskt.

I utlåtandet anses det som positivt att eleverna inom den allmänna 
undervisningen vid Zacharias Topeliusskolan hänvisas till årskurs 7 i 
Munksnäs högstadieskola från hösten 2014.

Personalen vid Kårböle lågstadieskola förhåller sig positivt till att det 
bildas en svensk daghems- och skolhelhet för barnfamiljerna i Kårböle, 
såvida detta är möjligt med tanke på lokalerna.

Elevkårerna anser att försöket har varit bra. Elevkårerna har också 
föreslagit att det ska utlysas en tävling om ett namn för den 
sammanslagna skolan.
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Direktionen för västra distriktet tillstyrker bildandet av en enhetlig 
grundskola och efterlyser att effekterna av sammanslagningen ska 
analyseras och ledarskapet utvärderas. Direktionen förhåller sig kritiskt 
till möjligheten att flytta in verksamheten på daghemmet Malmgård i 
lokalerna för Kårböle lågstadieskola, men välkomnar målet om att 
stärka närservicen i området.

Direktionen för Gymnasiet Lärkan önskar att språkprogrammet i västra 
distriktet fortsätter i sin nuvarande form utgående från att också 
Gymnasiet Lärkan erbjuder eleverna möjlighet att läsa franska och 
ryska. Direktionen önskar dessutom att lokalbehovet ska ses över med 
beaktande av att Gymnasiet Lärkan utökar antalet nybörjarplatser 
räknat från hösten 2015.

Direktionen för Zacharias Topeliusskolan och Ulfåsaskolan anser att 
arbetet med pilotprojektet har varit grundligt och välgenomtänkt. 
Direktionen har ingenting att invända mot bildandet av en enhetlig 
grundskola i västra distriktet. Direktionen förhåller sig dessutom positivt 
till den starka svenskspråkiga närservicen i Kårböle och Malmgård.

Andra alternativ som granskats

Under beredningen har även följande alternativ granskats:

 en högstadieskola med en tjänsterektor, en lågstadieskola 
med en tjänsterektor och tre småskolor med klasslärare 
som sköter rektorsuppdraget 

 en högstadieskola med en tjänsterektor och en gemensam 
rektor för alla lågstadieskolor i distriktet

 en sammanslagen grundskola i Munksnäs med en tjänsterektor 
och tre småskolor med klasslärare som sköter rektorsuppdraget

Inget av alternativen ovan medförde klara fördelar eller tryggade 
framtiden för de fem skolenheterna bättre än den nuvarande modellen. 
Man kan vidareutveckla den nuvarande modellen och bibehålla den 
enhetlighet och flexibilitet som man redan nått.

Utvärdering av den sammanslagna grundskolan

Den administrativa modellen för pilotprojektet i västra distriktet ligger 
nära modellen för en enhetlig grundskola i och med att skolorna har en 
gemensam budget (s.k. helhetsbudget), en gemensam direktion och en 
gemensam verksamhetsplan. Om skolorna slås ihop till en enda 
grundskola är också timresursen gemensam.

Fördelen med den enhetliga grundskolan och den gemensamma 
timresursen ligger i att rektorn smidigare än förr kan planera och 
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fördela resurserna enligt var de behövs. Samarbetet mellan 
lärarkollegerna kommer ytterligare att kunna stärkas och intensifieras 
över årskursgränserna. Även rekryteringen underlättas tack vare 
möjligheten till genomgripande planering.

Projektet hade som mål att under en längre tidsperiod pröva ut 
modellen samt bedöma och analysera dess effekter. Under projektets 
gång har modellen utvärderats av parterna och av en utomstående 
konsult. Konsulten har också arbetat med ledningsgruppen för 
distriktet.

De viktigaste målen för pilotprojektet har uppnåtts. Den modell som de 
fem skolorna har följt under fyra år har lett till större enhetlighet, större 
jämlikhet mellan eleverna och kollegialt samarbete för personalen. 
Modellen är unik och har väckt intresse också på annat håll i 
skolvärlden.

Elevupptagningsområde och elevantal

Om en enhetlig grundskola bildas ändras de nuvarande gränserna för 
elevupptagningsområdena för årskurserna 1–6 utgående från att hela 
västra distriktet blir ett enda elevupptagningsområde (se kartbilaga). 
Zacharias Topeliusskolan behåller sitt nuvarande 
elevupptagningsområde i fråga om elever inom den allmänna 
undervisningen i årskurserna 1–6.

Enligt principerna för elevupptagning i de svenska grundskolorna, 
fastställda av utbildningsnämndens svenska sektion 15.9.2005, blir 
eleven anvisad en plats i den skola inom vars upptagningsområde han 
eller hon bor. Eftersom meningen är att den enhetliga grundskolan ska 
ha verksamhet på flera olika ställen anvisas eleven i första hand en 
plats i den skolbyggnad som ligger närmast elevens hemadress i 
enlighet med närskoleprincipen. Ledande rektorn i distriktet antar 
elever till den enhetliga grundskolan.

Efter det beslut som nu föreslås är det nödvändigt att se över även 
grunderna för antagning av elever till de svenska förskolorna och 
grundskolorna i Helsingfors.

Läsåret 2014–2015 uppgår elevantalet i distriktet till ca 560 elever i 
förskolan och i årskurserna 1–9. Elevantalet omfattar också de elever 
som kommer från den allmänna undervisningen i Zacharias 
Topeliusskolan till årskurs 7 i Munksnäs högstadieskola räknat från 
läsåret 2014–2015. Elevantalet i skolorna i västra distriktet uppgick 
20.9.2012 till 546 med Zacharias Topeliusskolan obeaktad.

Timresurser och ekonomiska aspekter
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Utbildningsverket använder de timresursformler som 
utbildningsnämnden har fastställt vid beräkningen av de skolvisa 
budgetramarna för grundskolorna. Formeln ger ett visst antal timmar 
som sedan omvandlas till euro och läggs till skolans totala ram. 
Direktionen för skolan beslutar hur skolan använder sin totalram då den 
godkänner användningsplanen för den ekonomiska ramen. 
Timresursen är alltså inte bindande utan det som binder skolorna är 
den totala ramen i euro.

Utbildningsnämnden beslutade 28.5.2013 inom ramen för sina 
befogenheter att då den sammanslagna skolans ekonomiska ram 
beräknas ska det skolvisa bastimantalet som bygger på den av 
utbildningsnämnden fastställda timresursformeln beräknas för vart och 
ett av de verksamhetsställen som skolan använder.

De nuvarande formlerna för den allmänna undervisningen som använts 
sedan läsåret 2007–2008 ger skolorna ett kalkylerat bastimantal per 
skola till vilket man lägger det antal timmar som beror på antalet elever 
i skolan. Det skolvisa bastimantalet beror i sin tur på vilka årskurser 
skolan har. Hur många verksamhetsställen skolan har inverkar inte på 
bastimantalet. En administrativ sammanslagning av skolorna i västra 
distriktet utan utbildningsnämndens beslut ovan skulle därför innebära 
att den sammanslagna skolans totala antal timmar är ca 50 
årsveckotimmar eller ca 5 % lägre än det sammanlagda antalet timmar 
för de nuvarande skolorna i distriktet.

Besparingar nås dock i och med att den enhetliga grundskolan 
kalkylmässigt behöver en rektorstjänst färre än de fem självständiga 
skolorna i nuläget. Lönekostnaderna för en rektorsbefattning uppgår till 
ca 65 000 euro. Jämfört med nuläget är besparingen dock inte fullt så 
stor eftersom en del av summan går åt till undervisningstimmar för 
lärare som sköter den undervisning som annars skulle skötas av 
rektorn.

I direktionens arvoden uppkommer besparingar eftersom ca 17 000 
euro har anvisats för de fem skolorna i budgeten, medan kostnaderna 
för en enskild skola uppgår till 3 400 euro. Under pilotprojektets gång 
har västra distriktet fått en något större summa för direktionsarvodena.

Förslaget att flytta daghemmet Malmgård in i Kårböle lågstadieskolas 
byggnad ger inbesparingar i form av mindre kostnader för städning, 
hyra och elektricitet. Fortsatta utredningar kommer ännu att utarbetas i 
fråga om flyttningen.

Ledarskapet och personalen
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Enligt Helsingfors stads personalstrategi tryggas tillsvidareanställda 
fast anställning. Alla tjänster och befattningar är inrättade hos 
Helsingfors stad, vilket innebär att personalen har ett 
anställningsförhållande till staden, inte till den enskilda enheten.

I enlighet med stadens samarbetsförfarande har hörande av 
personalen ordnats innan beslutet fattas och personalen kommer ännu 
att bli hörd innan beslutet verkställs. Personalen vid alla enheter i 
västra distriktet har gett var sitt utlåtande i samband med revideringen 
av servicenätet.

Under pilotprojektet har västra distriktet haft en rektor och fyra 
biträdande rektorer. Rektorn har inte haft någon 
undervisningsskyldighet och biträdande rektorerna har haft en 
sammanlagd undervisningsskyldighet på 12 årsveckotimmar. Om 
elevantalet hålls konstant kan ledarskapet ordnas i enlighet med 
nuvarande struktur också i fortsättningen. 

En enhetlig grundskola medför inga ändringar i vare sig ledande 
rektorns eller biträdande rektorernas undervisningsskyldighet. Utöver 
detta ersätts ledarskapet med 7 årsveckotimmar enligt UKTA (del B, 
11 §). Detta har varit en överenskommelse under pilotprojektet, och 
man anhåller årligen om timmarna av linjedirektören.

De tidigare nämnda övriga alternativ som granskats visar att de timmar 
som reserveras för ledarskapet inte ökar märkbart, men däremot ökar 
arbetsmängden avsevärt om ledarskapet fördelas på två eller flera 
rektorer.

Personalen i västra distriktet har i sina utlåtanden konstaterat att en 
förutsättning för bildandet av en enhetlig grundskola är att resurserna 
för ledarskapet bibehålls. Också direktionen betonar att ledarskapet är 
ytterst viktigt för att den enhetliga grundskolan ska kunna fungera.

Antalet lärarbefattningar är beroende av timresursen. Om timresursen i 
den enhetliga grundskolan räknas enligt samma 
timresursberäkningsgrund som under pilotprojektet, skulle det inte 
innebära några förändringar i antalet lärarbefattningar. En enhetlig 
grundskola innebär möjligheter att på ett mer flexibelt sätt utnyttja 
lärarnas kompetens inom distriktet. Också lärarna intygar att 
samarbetet i distriktet har gett positiva effekter i utvecklandet av 
pedagogiken och möjligheterna att ta till vara specialkunnandet har 
förbättrats. För tillfället finns det lärare som pendlar mellan olika 
områden vilket skulle minska, eftersom ledande rektorn har möjlighet 
att utnyttja hela distriktet vid planeringen av undervisningen.
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Skolorna i västra distriktet får en ersättning för tilläggsuppgifter enligt 
UKTA (del B, 19 §, 2 mom.) och skolvisa anslag enligt det lokala 
avtalet. Storleken på dessa ersättningar påverkas inte av bildandet av 
en enhetlig grundskola. I framtiden medför Zacharias Topeliusskolans 
elever sannolikt större ersättningar enligt både UKTA och det lokala 
avtalet.

Den ersättning som skolorna får för tilläggsuppgifter enligt UKTA och 
de skolvisa anslagen minskar om skolorna splittras på flera enheter.

För den övriga personalen, skolassistenter och sekreterare, gäller 
stadens princip om att ordinarie personal tryggas fast anställning också 
vid stora organisationsförändringar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kartta, läntinen alue
2 Oppilaaksiottoalueet
3 Oppilasennuste ja koulujen kapasiteetti
4 Konsultti Sam Simonsenin arviointi
5 Opettajien arviointi
6 Johtoryhmän arvio 
7 Vanhempien arviointi
8 Koulujen johtokuntien lausunnot
9 Oppilaskuntien lausunnot
10 Henkilökunnan lausunto
11 Opetuslautakunnan rk jaoston pöytäkirja ja esityslista 7.5.2013.pdf
12 Opetuslautakunnan pöytäkirja ja esityslista 28.5.2013.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto
Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1010

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että  läntisen alueen ruotsinkieliset 
koulut Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs 
lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs 
högstadieskola yhdistetään 1.8.2014 alkaen hallinnollisesti 
yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa on vuosiluokat 
1-9 ja esiopetustoimintaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Utbildningsnämnden 28.05.2013 § 110

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Beslut

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle,

– että ruotsinkielisen Läntisen alueen koulut Haga lågstadieskola, 
Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka 
lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään lukuvuodesta 
2014–2015 alkaen. Koulut yhdistetään hallinnollisesti yhdeksi 
peruskouluksi, jossa on esikoulu ja luokat 1–9. Toiminta jatkuu 
nykyisissä toimipisteissä. Koulun päätoimipaikka tulisi olemaan 
osoitteessa Solnantie 18–20 (nykyisen Munksnäs högstadieskolan 
rakennus) ja koko läntinen alue sen oppilaaksiottoalue.

Opetuslautakunta päätti edelleen, että yhdistyneen koulun taloudellista 
kehystä laskettaessa opetuslautakunnan päättämien 
tuntikehyskaavojen mukainen koulukohtainen perustuntimäärä 
laskettaisiin koululle jokaisesta sen käytössä olevasta toimipisteestä.  

Föredragande
linjedirektör
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Christer Sundqvist, ekonomichef, telefon: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi
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Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222
tanja.mellin(a)hel.fi

Utbildningsnämndens svenska sektion 07.05.2013 § 23

HEL 2013-002831 T 00 01 01

Beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade föreslå 
utbildningsnämnden att den föreslår stadsstyrelsen och vidare 
stadsfullmäktige följande:

De fem skolorna i Västra distriktet – Haga lågstadieskola, Kårböle 
lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola 
och Munksnäs högstadieskola – slås samman till en administrativ 
enhet, dvs. en enhetlig grundskola omfattande förskola och 
årskurserna 1–9, från och med läsåret 2014–2015. Den sammanslagna 
enheten skulle ha verksamhet på flera adresser. Det betyder att de 
enskilda skolorna i distriktet skulle dras in som självständiga skolor, 
men att verksamheten skulle fortsätta på nuvarande adresser. 

Fastigheten på Solnavägen 18–20 föreslås bli skolans nya 
huvudadress och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde. 

Vidare föreslår svenska sektionen utbildningsnämnden att då den 
sammanslagna skolans ekonomiska ram beräknas ska det skolvisa 
bastimantalet, som bygger på den av utbildningsnämnden fastställda 
timresursformel, beräknas för vart och ett av de verksamhetsställen 
som skolan använder. 

Sektionen konstaterar också att det finns anledning att hålla sig ajour 
med planeringen i grannkommunerna.

Svenska sektionen uppmanar utbildningsverkets linje för svensk 
dagvård och utbildning att i dialog med ledningsgruppen för västra 
distriktet göra en utredning som beskriver vilka roller enhetscheferna/ 
platscheferna för de olika enheterna inom den nya skolan kommer att 
ha samt hur ledarskapet ska tilldelas resurser. 

Behandling

Under diskussionen framställde Bernt Nordman, understödd av Martina 
Reuter, att ett nytt stycke (6) med följande lydelse läggs till 
beslutsförslaget:

Svenska sektionen uppmanar utbildningsverkets linje för svensk 
dagvård och utbildning att i dialog med ledningsgruppen för västra 
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distriktet göra en utredning som beskriver vilka roller enhetscheferna/ 
platscheferna för de olika enheterna inom den nya skolan kommer att 
ha samt hur ledarskapet ska tilldelas resurser. 

Svenska sektionen godkände enhälligt tillägget.

Under diskussionen framställde Bernt Nordman ytterligare följande två 
motförslag: 
Stycke (3) kompletteras så att det i sin helhet lyder som följande: 
Fastigheten på Solnavägen 18–20 föreslås bli skolans nya 
huvudadress och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde. 
Svenska sektionen föreslår, att direktionen skulle utvidgas  för att 
förbättra användar- och närdemokratin i den nya skolan. Sektionen 
föreslår att det skulle finns en personalrepresentant samt två 
föräldrarepresentanter från varje enhet i direktionen.
Stycke (5) ändras så att det lyder som följande: Sektionen konstaterar 
också den fortsatta utvecklingen av servicenätet i västra distriktet skall 
planeras och genomföras i nära dialog med grannkommunerna.

Förslagen vann inte understöd och förföll därmed.

14.03.2013 Enligt förslaget

Föredragande
linjedirektör
Niclas Grönholm

Upplysningar
Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi
Christer Sundqvist, ekonomichef, telefon: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi
Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi
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§ 366
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 
motioner

HEL 2013-012972, 2013-012977, 2013-012973, 2013-012974, 2013-012975, 2013-012978, 2013-012979, 2013-
012982, 2013-012983, 2013-012976, 2013-012980, 2013-012981

Beslut

1. Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. lokaler för 
inomhusmotion på Drumsö

2. Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om tolkning av 
stadsfullmäktiges sammanträden till teckenspråk

3. Motion av ledamoten Belle Selene Xia om konkurrensutsättning av 
motionsbehandlingen och om understöd till småföretagare

4. Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om en rutschbana i 
Braxvikens lekpark på Drumsö

5. Motion av ledamoten Belle Selene Xia om effektivare 
återvinningsprocesser

6. Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om förbättring av 
serviceprocesserna inom självbyggeriet

7. Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om samarbetsmöjligheter i 
syfte att bygga personalbostäder för HNS

8. Motion av ledamoten Eija Loukoila m.fl. om uthyrning av 
stadsägda strand- och skärgårdsfastigheter till företagare

9. Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om ett friluftsbad i 
nordöstra Helsingfors

10. Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om ökad trygghet på 
Nordvästpassagen
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11. Motion av ledamoten Fatbardhe Hetemaj m.fl. om möjligheten till 
avgiftsbelagda musiklekskolor i daghemslokaler

12. Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om information och 
föräldrasamtycke i anslutning till HPV-vaccination

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande
353 - 357 §

Sara Paavolainen
puheenjohtaja
ordförande
358 - 361, 364 - 366 §

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande
362, 363 §

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
353, 354, 359 - 366 §

Sari-Anna Pennanen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare
355 - 358 §

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Minerva Krohn Jan Vapaavuori
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Zahra Abdulla Sami Muttilainen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 18.10.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 18.10.2013 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
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 353 - 355, 358, 366 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 356 - 357, 359, 363 - 365 §

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
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 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, 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
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 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 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. 

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 360 - 362 §

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
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 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.

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.
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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, 
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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

353 - 355, 358, 366 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

356 - 357, 359, 363 - 365 § i protokollet

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

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
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 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

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 
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 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)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

360 - 362 § i protokollet

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
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 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
 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
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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
 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.
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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. 


