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Kokousaika 08.10.2014 18:00 - 22:48

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi saapui 18:22, poissa: 313§ - 316§
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Ebeling, Mika
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo poistui 18:05, saapui 18:22, poissa: 

314§ - 316§
Kantola, Helena
Kari, Emma poistui 20:09, poissa: 322§ - 330§
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
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Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia saapui 19:36, poissa: 313§ - 320§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni saapui 18:07, poissa: 313§, 314§
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo poissa: 324§
Sumuvuori, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar varajäsen
Gayer, Patrik varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Ingervo, Sirkku varajäsen
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Karhu, Jessica varajäsen
poistui 18:22, saapui 20:09, poissa: 
318§ - 321§

Laaksonen, Heimo varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen

saapui 18:59, poissa: 313§ - 320§
Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen

poistui 19:36, poissa: 322§ - 330§
Palm, Anniina varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen
Villo, Pertti varajäsen

saapui 18:05, poistui 18:22, poissa: 
313§, 317§ - 330§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Salavuo, Jaakko tietotekniikka- ja viestintäpäällikkö
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri vs. kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Almqvist, Casper tiedottaja
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Pennanen, Sari-Anna johtava kaupunginasiamies

Asiantuntijat
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Juvonen, Hannu va. virastopäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
313-321, osa 322, 323-330 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
osa 322 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
313-320 §

Leena Mickwitz kaupunginsihteeri
321 §

Sari-Anna Pennanen johtava kaupunginasiamies
322-330 §
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Tid 08.10.2014 18:00 - 22:48

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi anlände 18:22, frånvarande: 313§ - 

316§
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Ebeling, Mika
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo avlägsnade sig 18:05, anlände 

18:22, frånvarande: 314§ - 316§
Kantola, Helena
Kari, Emma avlägsnade sig 20:09, frånvarande: 

322§ - 330§
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
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Lindell, Harri
Lipponen, Päivi
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia anlände 19:36, frånvarande: 313§ - 

320§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Sinnemäki, Anni anlände 18:07, frånvarande: 313§, 

314§
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo frånvarande: 324§
Sumuvuori, Johanna
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar ersättare
Gayer, Patrik ersättare
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Hyttinen, Nuutti ersättare
Ingervo, Sirkku ersättare
Karhu, Jessica ersättare

avlägsnade sig 18:22, anlände 
20:09, frånvarande: 318§ - 321§

Laaksonen, Heimo ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare

anlände 18:59, frånvarande: 313§ - 
320§

Luukkainen, Hannele ersättare
Malin, Petra ersättare

avlägsnade sig 19:36, frånvarande: 
322§ - 330§

Palm, Anniina ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare
Villo, Pertti ersättare

anlände 18:05, avlägsnade sig 
18:22, frånvarande: 313§, 317§ - 
330§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Penttilä, Hannu biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sutinen, Pia stf. biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio kanslichef
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Pohjaniemi, Marju personaldirektör
Salavuo, Jaakko IT- och kommunikationsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Erroll, Katri stf. stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna förvaltningsexpert
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Almqvist, Casper informatör
Kari, Tapio kommunikationschef
Djupsjö, Stefan övertranslator
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Peltonen, Antti förvaltningschef
Pennanen, Sari-Anna ledande stadsombudsman

Sakkunniga

Juvonen, Hannu temp. verkschefen
Malinen, Matti budgetchef
Malmström, Atte chef för koncernstyrningen

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
313-321, delvis 322, 323-330 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 322 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
313-320 §

Leena Mickwitz stadssekreterare
321 §

Sari-Anna Pennanen ledande stadsombudsman
322-330 §
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§ Asia

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

314 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

315 Pj/3 Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa
Ändring i sammansättningen i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

316 Pj/4 Kyselytunti
Frågestund

317 Kj/5 Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i nämnden för allmänna arbeten

318 Kj/6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden

319 Kj/7 Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta
Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

320 Kj/8 Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2015
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2015

321 Kj/9 Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen 
esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin 
lausunnosta
Principbeslut om Helsingfors stads utlåtande om utkastet till 
regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården

322 Kj/10 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen
Organisering av affärsverket Palmias verksamhets- och 
förvaltningsmodeller

323 Kaj/11 Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12227)
Detaljplaneändring för kvarteren 10577, 10578, 10593 och 10625 i 
Fiskehamnen (nr 12227)

324 Kaj/12 Käpylän Kisakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12192, Kisakylä)
Detaljplaneändring för OS-byn i Kottby (nr 12192)

325 Kaj/13 Hakuninmaan Runonlaulajantie 48:n ja puistoalueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12269, Runonlaulajantie 48)
Detaljplaneändring för tomten vid Runosångarvägen 48 och 
parkområde i Håkansåker (nr 12269)
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326 Kaj/14 Kontulan Tanhuantie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12247, 
Tanhuantie 1)
Detaljplaneändring för Tunvägen 1 i Gårdsbacka (nr 12247)

327 Kaj/15 Laajasalon Gunillantien ja Svanströminkujan alueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12228, Gunillantien ja Svanströminkujan alue)
Detaljplaneändring för området vid Gunillavägen och 
Svanströmsgränden på Degerö (nr 12228)

328 Sj/16 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta
Val av nämndemän vid tingsrätten

329 Sj/17 Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajan virasta
Ansökan om avsked från tjänsten som direktör för faktacentralen

330 -/18 Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner
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§ 313
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

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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§ 314
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin 
valtuutetut Veronika Honkasalo ja Wille Rydman sekä varatarkastajiksi 
valtuutetut Eero Heinäluoma ja Terhi Peltokorpi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 3 (485)
Kaupunginvaltuusto

Pj/3
08.10.2014

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

§ 315
Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan 
ilmoituksen varavaltuutetun liittymisestä Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän jäseneksi sekä liitteenä 2 olevan ryhmän ilmoituksen 
hyväksymisestä.

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään
2 Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote  

10.9.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varavaltuutettu Mari Rantanen on jättänyt kaupunginvaltuustolle 
30.9.2014 saapuneen Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 
§:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen liittymisestä Perussuomalaisten 
valtuustoryhmään. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 
ilmoituksen hyväksymisestä.

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään
2 Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote  

10.9.2014

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia
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§ 316
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Pertti Villon kysymys vuokra-
asuntokannan omistajaohjauksesta.
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§ 317
Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Pirjo Kivistölle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Maija Wirénin Tuomo Valokaisen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Pirjo Kivistön eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pirjo Kivistö (SDP) pyytää 12.9.2014 vapautusta yleisten töiden 
lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Pirjo Kivistön Tuomo 
Valokaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden 
lautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi 
valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Pirjo Kivistön eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 980

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Pirjo Kivistölle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Maija Wirénin Tuomo Valokaisen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 24.09.2014 § 288

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Joona Iso-Lotilalle vapautuksen yleisten töiden 
lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Wiking Vuoren Eija Paanasen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 318
Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää René Hurstille vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Nuutti Hyttisen Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 René Hurstin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää René Hurstille vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _____________ Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut
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René Hursti (PS) pyytää 10.9.2014 vapautusta 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 23.4.2014, § 117 René Hurstin 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi 
varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 René Hurstin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 948

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää René Hurstille vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _____________ Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 23.04.2014 § 117

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Maija Nikunlassille vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita René Hurstin Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 319
Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2. valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Sanna Hellström (Vihr.) pyytää 16.9.2014 vapautusta eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Sanna Hellströmin jäseneksi 
ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 
2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja puheenjohtaja 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 981

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 320
Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2015

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
pitää kokouksensa vuonna 2015 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 14.1.2015 18  
2 5 28.1.2015 18 kyselytunti
3 7 11.2.2015 18 talousarvio lähetekeskustelu
4 9 25.2.2015 18 aloitekäsittely
5 11 11.3.2015 18 kyselytunti
6 13 25.3.2015 18  
7 15 8.4.2015 18 kyselytunti
8 17 22.4.2015 18  
9 19 6.5.2015 18  
10 21 20.5.2015 18 kyselytunti, aloitekäsittely
11 23 3.6.2015 18  
12 25 17.6.2015 16 tilinpäätös
13 35 26.8.2015 18  
14 37 9.9.2015 18 kyselytunti
15 39 23.9.2015 18 aloitekäsittely
16 41 7.10.2015 18 kyselytunti
17 43 21.10.2015 18  
18 45 4.11.2015 16 talousarvio
19 46 11.11.2015 18 talousarvio, kyselytunti
20 48 25.11.2015 18 aloitekäsittely
21 50 9.12.2015 16  

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

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tuomo 
Valokainen ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää että asianomaiset tahot tutkivat 
mahdollisuutta, että kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat jakautuvat 
niin ettei vähäisiä käsittelyjaksoja syntyisi, vaan kokoukset olisivat 
tehokkaita, ilman myöhäisillan istuntoja, jotka tulevat myös kalliiksi 
iltalisineen.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottamaa 
toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 978
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HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2015 
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 14.1.2015 18  
2 5 28.1.2015 18 kyselytunti
3 7 11.2.2015 18 talousarvio lähetekeskustelu
4 9 25.2.2015 18 aloitekäsittely
5 11 11.3.2015 18 kyselytunti
6 13 25.3.2015 18  
7 15 8.4.2015 18 kyselytunti
8 17 22.4.2015 18  
9 19 6.5.2015 18  
10 21 20.5.2015 18 kyselytunti, aloitekäsittely
11 23 3.6.2015 18  
12 25 17.6.2015 16 tilinpäätös
13 35 26.8.2015 18  
14 37 9.9.2015 18 kyselytunti
15 39 23.9.2015 18 aloitekäsittely
16 41 7.10.2015 18 kyselytunti
17 43 21.10.2015 18  
18 45 4.11.2015 16 talousarvio
19 46 11.11.2015 18 talousarvio, kyselytunti
20 48 25.11.2015 18 aloitekäsittely
21 50 9.12.2015 16  

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 321
Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 
hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin 
kaupungin lausunnosta

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
tehdä seuraavan periaatepäätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta 
Helsingin kaupungin lausunnosta  sekä kehottaa kaupunginhallitusta 
noudattamaan periaatepäätöstä antaessaan kaupungin lausunnon 
sosiaali- ja terveysministeriölle:

Järjestämislain tarkoituksena on 1§:n mukaan

1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä; 
2. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua; 
3. varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon; 
4. luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa; 
5. varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä 
6. edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja 

rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Lakiesitystä on tarkasteltava näiden tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta. Tämä tarkastelu puuttuu lakiesityksen perusteluista. 
Uudistusta koskeva vaikutusarviointi, jonka on laatinut Terveyden ja 
hyvinvoinnin  laitos, valmistui vasta myöhemmin syyskuun puolivälissä. 

Lakiesityksen mukaan rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyy palvelujen 
järjestämisen siirtyessä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-alue) kunnan 
säilyessä rahoittajana. Tämä vaikuttaa kunnan mahdollisuuteen ohjata 
rahoittamiaan palveluja korostaen järjestäjän roolia 
rahoitusohjauksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtyminen sote-alueelle voi heikentää integraatiota 
sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan muiden toimialojen välillä, millä on 
merkitystä erityisesti laaja-alaisessa terveyden ja hyvinvoinnin 
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edistämisessä, mikä säädetään erityisesti kunnan tehtäväksi. Myös 
uusi sosiaalihuoltolaki painottaa alueellista sosiaalityötä.

Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät painotetun kapitaatioperiaatteen 
mukaisesti sote-alueelle määrätyn talousarviokehyksen puitteissa. Lain 
tavoitteiden mukainen yhdenvertaisuus edellyttää väestön tarpeiden 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoedellytysten ja  - 
kustannusten eriytymisen huomioimista sote-alueen 
talousarviokehyksen määrittelyssä ja valtionosuuksista päätettäessä. 
Toisaalta sote-alueella tulee siirtymävaiheessa huolehtia, että turhia 
investointeja ei toteuteta.

Lakiesityksessä järjestämistä ja tuottamista ei ole täysin erotettu, sillä 
15 §:n mukaan sote-alueella voi olla myös omaa tuottamisvastuuta ja 
kunnalla tai kuntayhtymän tuottamisvastuuseen sisältyy osittain 
järjestämisvastuun piirteitä. Jos järjestäminen ja tuottaminen olisivat 
aidosti erillään, sote-alueet toimisivat vain järjestäjinä, eivät tuottajina. 
Sote-alueen ensisijainen tehtävä on keskittyä järjestämisvastuunsa 
toteuttamiseen liittyviin tehtäviin, vahvaan johtamiseen ja 
päätöksentekoon. Sote-alueen vahvuus tuotantovastuussa olevien 
kuntien ja kuntayhtymien ohjaamisessa heikkenee, mikäli järjestämisen 
ja tuottamisen erottamista ei tehdä riittävän selkeästi.

Tukipalveluiden tuottamiselle sote-alueen toimesta ei ole myöskään 
välittömiä toiminnallisia perusteluja. 15 § osoittaa, että kokonaisuus 
järjestäminen – tuottamisvastuu – tuottaminen on epätarkkarajainen 
kokonaisuus, joka tulee selventää lakiesityksessä. Järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen pitäisi toteuttaa niin, että sote-alue voisi ottaa 
tuottamisvastuun kaikista palveluista, myös tukipalveluista, vain niissä 
poikkeustapauksissa, joissa mikään tuottamisvastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä ei niitä pysty toteuttamaan järjestämispäätöksessä 
edellytetyllä tavalla. Tällöinkään sote-alue ei saisi tuottaa palveluja itse, 
vaan sen pitäisi hankkia ne muilta tuottajilta.

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotuksesta puuttuvat 
asiakokonaisuudet on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä. Tämän vuoksi lain tarkoituksen toteutuminen 
on täysin riippuvainen sote-alueen johtamis-, päätöksenteko- ja 
toimeenpanokyvystä.

Tuottamisvastuuta koskevan 14 §:n 1 momentin mukaan 
tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, 
kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei mainita erikseen 
perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja erikoissairaanhoitoa.
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Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Palvelut ja tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Uudenmaan alueen suuri väestö ja alueella sijaitseva maan johtava 
yliopistollinen keskussairaala on voitava ottaa huomioon 
tuotantovastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä päätettäessä, 
minkä lakiehdotusluonnos näyttäisi mahdollistavan. Husin tulee saada 
kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) 
ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden vaativimpien 
sosiaalipalvelujen tuottajana.

Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. 
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja.

Lain eräänä tarkoituksena on kustannustehokas sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenne. Tämän tavoitteen toteutumista 
arvioitaessa on otettava huomioon, että sote-alueen laajan 
tehtäväkentän mukaisen päätöksenteon valmistelu asettaa korkeat 
tiedolla johtamisen vaatimukset. Tämä vaatii paljon myös 
päätöksenteon valmisteluorganisaatiolta.

Kuntien tehtävien säätämisestä lailla todetaan mm. esityksen sivulla 
109/I seuraavaa: ”Edellä olevan perusteella, erityisesti järjestämislaissa 
säädetyn tuottamisvastuun osalta on tarpeen arvioida, täyttääkö 
esityksen mukainen järjestämislain 14 § perustuslain 121 §:n 2 
momentin mukaisen vaatimuksen lailla säätämisestä.” Tämä arvio olisi 
pitänyt tehdä jo ennen esitysluonnoksen lausuntokierrosta.
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Esityksessä ja sen perusteluissa lain suhde perustuslakiin jää 
puutteelliseksi, koska siinä ei ole käsitelty sitä, että sote-alue voi 
päättää järjestämispäätöksellä, ei lailla, kunnille tulevista tehtävistä.

Lakiehdotuksen ongelmana on, että se saattaa heikentää 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle tai 
useammalle eri kuntayhtymälle voi tuottaa päätöksentekojärjestelmän, 
joka on kuntalaisten kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava.

Kaupunginhallitus kannattaa sitä, että lain perusteluissa (s. 51) 
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen ei 
esitetä muutoksia. 

Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin

7. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. 
Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet 
huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen 
mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää. Onko 
säännös tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

8. 7 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös 
asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

Vastaus: Kyllä. Myös 21 § ja 24 § ovat säännöksiä jotka ovat
kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tärkeitä ja kannatettavia.

9. 8 ja 9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 
Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti 
kunnille. Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset 
väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-
apua. Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

10. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä.

9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellisesti 
ja palvelujen tuotannossa. Tässä on otettava huomioon yhteys uuteen 
sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään rakenteellisesta sosiaalityöstä. 
Rakenteellisen sosiaalityön avulla on mahdollista hyödyntää 
sosiaalihuollon asiantuntemusta eri väestöryhmien hyvinvointitiedon 
tuottamisessa.
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2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

11. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuusta. Onko säännöksen 
mukainen järjestämisvastuun sisältö mielestänne 
tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestämisvastuun sisältö on sinänsä tarkoituksenmukainen, mutta 
lakiehdotuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuut eivät ole täysin 
erotettuja toisistaan, koska sote-alueelle on jätetty 15 §:ssä 
mahdollisuus järjestämispäätöksessä määriteltyjen palvelujen 
tuotantoon.

12. 12 §:ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen 
tarkoituksena on määritellä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää 
järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa 
olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella. 
Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

13. Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä 
määritellään kaikki säännöksen mukaiset asiat (kohdat 1–13)?

Vastaus: Ei.

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen kohdat, joita ei mielestänne tulisi määritellä 
järjestämispäätöksessä:

1. Asiakaslähtöisen integraation toteutumisen keinot
2. Lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen
3. Valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien toteuttaminen
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, vastuut ja 

yhteistyö
5. Palvelujen laatu- ja palvelutaso sekä yhtenäiset käytännöt
6. Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen
7. Tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät
8. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaavat kunnat ja 

kuntayhtymät
9. Sote-alueen omalla tuotantovastuulla olevat tukipalvelut sekä 

muut sote-alueen tuotantoon otetut palvelut
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10. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa 
oleville kunnille ja kuntayhtymille

11. Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet 
ja laajuus

12. Palvelurakennetta koskevat tehtävät
13. Kohtien 1–12 seuranta ja arviointi

  

Vastaus: Järjestämispäätöksessä määriteltävät keskeisimmät kohdat 7-
12 tulee todeta listan alussa. Sote-alueen oma palvelutuotanto 
aiheuttaisi järjestämis- ja tuottamisvastuiden sekoittumista. 

15. Pitäisikö järjestämispäätöksessä päättää jostain muusta kuin 
säännöksen mukaisista asioista?

Vastaus: Ei.

16. 13 §:ssä säädetään sote-alueen muista kuin järjestämispäätöksen 
mukaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on erityisesti antaa sote-
alueelle toimivalta säännöksessä mainittujen toimintojen suunnitteluun, 
yhteensovittamiseen ja kehittämiseen. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueella on kaikki säännöksen 
mukaiset tehtävät?

Vastaus: Ei.

17. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen mukaiset tehtävät, joita sote-alueella ei mielestänne tulisi 
olla.

1. Kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen
2. Valtakunnallisten strategisten linjausten toimeenpano ja 

kehittämistoiminnan suunnittelu
3. Tutkimustoiminnan suunnittelu, yhteensovittaminen ja yhteistyön 

varmistaminen
4. Työvoimatarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen
5. Henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon sekä suunnittelun 

yhteensovittaminen
6. Tiedonhallinnan sekä asiakas- ja potilastietojen 

yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin määrittely
7. Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen
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Kohta 5 tulee poistaa. Järjestäjän ei pidä määritellä tuottajan 
henkilöstöpolitiikkaa. Tehtäviin tulee lisätä 54 §:n mukainen sote-
alueen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kohdassa 6 sote-alueen yhtenä tehtävänä on tiedonhallinnan sekä 
asiakas- ja potilastietojen yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin 
määrittely. ”Kokonaisarkkitehtuurin määrittely” on epämääräinen ja liian 
heikko ilmaus ja tulee korvata esimerkiksi ”kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelyn johtaminen tiiviissä yhteistyössä tuotantovastuussa olevien 
toimijoiden kanssa”. Lisäksi vastuuta ei tule rajata koskemaan 
ainoastaan asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja siinä hyödynnettäviä 
tietojärjestelmäratkaisuja vaan myös muita sote-palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa syntyviä kattavia 
tietojärjestelmäratkaisuja.

18. Muita huomioita luvusta 2

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lain tasolta puuttuvat 
kysymykset on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä.

On välttämätöntä, että lainsäädäntö mahdollistaa luonnoksen 
mukaisesti paikallisesti tarkoituksenmukaisen tuotantovastuun. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi tuottajavastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä tai niiden alihankkija. Tämä edellyttää vahvaa ohjausta 
järjestämispäätöksellä. 

3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen

19. 14 §:ssä säädetään kunnallisesta tuottamisvastuusta. Säännöksen 
mukaan sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja 
kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisvastuun 
edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Velvoite omasta 
henkilökunnasta ei kuitenkaan koske sitä osaa toiminnasta, joka 
toteutetaan esimerkiksi ostopalveluna. Onko tuottamisvastuusta 
säädetty tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Pykälän 1. momentin mukaan tuottamisvastuuseen on kuuluttava 
ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei 
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mainita erikseen perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja 
erikoissairaanhoitoa. 

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut. Tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Pykälän 2. momentin mukaan sosiaali- ja terveysalue voi päättää, että 
1. momentissa määriteltyä palvelukokonaisuutta suppeampi 
tuottamisvastuu annetaan sitä varten perustetulle kuntayhtymälle, jos 
siihen on asiakkaiden tarpeista tai palvelujen toteuttamisesta johtuva 
erityinen syy. Perusteluissa tätä kutsutaan ”teemalliseksi 
kuntayhtymäksi”. Esimerkkejä tällaisesta kuntayhtymästä ei ole 
annettu.

On välttämätöntä, että tuleva lainsäädäntö mahdollistaa paikallisesti 
tarkoituksenmukaiset tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. 
Tästä integraatiosta vastaa järjestäjä, ei tuottaja.

20. 15 §:ssä säädetään sote-alueen tuottamisvastuusta. Sote-alueella 
on tuottamisvastuu järjestämispäätöksessä määritellyistä 
tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tietohallintoon liittyvät 
tehtävät. Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi säännöksen 
mukaisesti päättää ottaa tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun 
itselleen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestäjällä ei tule olla omaa tuotantoa. Lisäksi jää epäselväksi, mitä 
tukipalveluita tässä tarkoitetaan, sillä esimerkkeinä mainitaan 
perusteluissa vain tietohallintoon ja yhteishankintoihin liittyvät tehtävät. 
Tukipalvelujen vaikean rajaamisen vuoksi on perusteltua, että tämä 
säännösehdotus sote-alueen mahdollisuudesta tukipalvelujen 
tuotantovastuuseen täsmennetään niin, että sillä ei tarkoiteta tuotantoa 
omana toimintana. 

21. Muita huomioita luvusta 3

Ei muita huomioita.

4 luku Hallinto
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22. 19 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen 
hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 10 luvussa säädetään 
kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. Onko tämä 
tarkoituksenmukaista?

Vastaus: Kyllä.

23. 23 §:ssä säädetään päätöksenteosta kuntayhtymän toimielimissä. 
Säännöksen mukaan kuntien äänimäärä perustuu kunnan 
asukaslukuun. Mikäli kunnat eivät ole toisin sopineet, käytössä on 
äänileikkuri, jonka perusteella mikään kunta ei voi saada yli puolta 
kuntayhtymän äänistä. Onko tämä hyväksyttävää?

Vastaus: Ei

Äänileikkuri ei ole hyväksyttävä.  

24. Muita huomioita luvusta 4.

Säädökset sote-alueen kuntayhtymän hallinnosta sulkevat pois 
kuntalain laajat mahdollisuudet hallinnon järjestämiseksi. Kun STM:n 
valmistelumateriaalien mukaan tavoitteiden toteuttamiskeinoista yksi on 
selkeä ja tehokas hallinto, kuntayhtymän hallintomallia ei tulisi rajoittaa 
kuntalakia enemmän ja esimerkiksi mahdollisesti valittavan 
yhtymäkokouksen kokoonpanosta ei tulisi antaa kuntalakia tarkempia 
määräyksiä. Lakiesityksen luonnoksessa esitetyn lisäksi tulee voida 
harkita myös yhtymäkokousmallin käyttöönottoa.  

5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

25. 28 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sote-alueen 
välisestä neuvottelumenettelystä. Neuvottelujen tarkoituksena on 
ohjata sosiaali- ja terveysalueen toimintaa palvelurakenteen 
kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sote-alueen välistä 
yhteistyötä. Pidättekö säännöksen mukaista neuvottelumenettelyä 
tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

Kansallinen ohjaus on kannatettavaa, mutta tämän ohjauksen sisältö 
on kirjoitettu lakiin epäselvästi. Ohjauksen täytyy mahdollistaa kuitenkin 
palvelujen innovatiivisuus ja kokeilutoiminta ilman sitovaa 
normiohjausta. 

26. 29 §:ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan 
kunnan tai kuntayhtymän välisestä tulosohjauksesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueen ja tuotantovastuussa olevan 
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alueen välillä sovelletaan tulosohjausta?

Vastaus: Kyllä.

27. Turvaako 30 § asianmukaisesti asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen liittyvään 
valmisteluun ja päätöksentekoon?

Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: "mahdollisuuksien mukaan". 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava.

28. Muita huomioita luvusta 5

Ei muita huomioita.

6 luku Rahoitus

29. 33 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten 
jakautumisesta. Säännöksen mukaan kuntien maksuosuus perustuu 
asukasmäärään, jota on painotettu valtionosuuslaskennassa 
käytettävillä iällä ja sairastavuudella. Kunnat voivat sopia sote-alueen 
perustamissopimuksessa myös muiden 
valtionosuuslaskentaperusteiden huomioimisesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on säännöksen mukainen 
päätösvalta?

Vastaus: Kyllä.

30. 34 §:ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän rahoituksesta. Järjestämispäätöksessä määritellään 
kaikille tuottamisalueille yhdenmukaisista korvausperusteista. 
Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava 
järjestämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja 
tehokkuusvaatimukset, jolloin korvausperusteet voivat vaihdella 
tuotantoalueittain. Pidättekö tätä tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

31. 36 §:ssä säädetään hoidon ja kustannusten korvaamisesta eräissä 
tilanteissa. Onko säännöksen mukainen kustannusten 
korvaamisperiaate tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

32. 37–39 §:ssä säädetään valtion koulutuskorvauksista. 
Koulutuskorvausten maksuedellytykset säilyvät säännösten perusteella 
nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?
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Vastaus: Kyllä.

33. 40–46 §:ssä säädetään valtion korvauksista tutkimustoimintaan. 
Tutkimusrahoituksen kohdentamisperusteet säilyvät säännösten 
perusteella nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

34. Muita huomioita luvusta 6 

Pykälät 37–46 ovat sinänsä tarkoituksenmukaisia, mutta valtion tulee 
korvata koulutuksesta ja tutkimuksesta koituvat kustannukset 
täysimääräisesti. Tällä hetkellä rahoitusvaje on useita kymmeniä 
miljoonia euroja vuodessa.

Valtion on kiinnitettävä huomiota jatkossa myös sosiaalihuollon 
koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin kuten lakiehdotuksen 
perusteluissa (s. 84) todetaan.

7 luku Viranomaisvalvonta

35. Huomioita 7 luvun säännöksistä

Ei muita huomioita

8 luku Erinäiset säännökset

36. Huomioita 8 luvun säännöksistä 

Lakiesityksen 54 §:ssä säädetään sote-alueen 
varautumisvelvollisuudesta yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa. Pykälästä on seurauksena 
moniportainen ohjaus, koska ehdotetun muotoilun mukaan 
tuottamisvastuussa olevan kunnan sosiaali- terveydenhuollon 
organisaatiota ohjataan osana sekä kunnan häiriötilanteisiin 
varautumista että sosiaali- ja terveysalueen häiriötilanteisiin 
varautumisen kokonaisuutta. Pykälä tulee muotoilla siten, että sosiaali- 
ja terveysalue ohjaa alueensa tuottamisvastuussa olevien kuntien ja 
kuntayhtymien varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä 
edellyttäviin häiriötilanteisiin. Helsingin erityispiirteet maan 
pääkaupunkina aiheuttavat erityisen syyn yhteen sovittaa sote-
valmiussuunnitelmat erityisesti Helsingin kaupungin yleisen 
valmiussuunnitelman kanssa.

55 §:n mukaan erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja 
terveysministeriö voi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja 
koordinaatiovastuun itselleen. Tämä muuttaisi normaaliolojen 
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johtovastuita, mikä on vastoin perusperiaatetta, että poikkeusoloissakin 
pyritään toimimaan organisaatioita muuttamatta.

Rekisterinpitomalli (§ 59) on kannatettava, mutta lakiesityksessä ei 
oteta kantaa rekisterien muodostumiseen, niiden lukumäärään tai 
rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn suostumussäädöksiin. Tätä 
kokonaisuutta tulisi täsmentää ja mainita tullaanko lakiluonnoksen 
kanssa samalla aikataululla ja rinnalla käynnistämään rekistereitä ja 
niiden käyttöä koskevan lainsäädäntökokonaisuuden arviointi ja 
mahdollinen muutostyö vastaamaan sote-järjestämislain tavoitteita. 

Voimaanpanolaki

37. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 §:ssä on 
tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. 
Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alueen 
kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 
tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet 
rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue 
muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, 
kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun 
sote-alueeseen? (Liite: Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat)

Vastaus: Kyllä.

38. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso 
perustelluksi kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella 
muodostettavaan sote-alueeseen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi 
kuulua?

 HYKS-erva
 KYS-erva
 OYS-erva
 TAYS-erva
 TYKS-erva

Ks. vastaus kohta 37.

39. 8 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Pykälään ei sisälly 
kuntarakennelain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa 
henkilöstölle. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei kantaa

Helsinki on noudattanut periaatetta, että Helsinki ei irtisano henkilöstöä 
tuotannollisista ja taloudellista syistä. 
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40. 9 §:ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä. Onko 
omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Ehdotettu säädösteksti ei ole riittävän täsmällinen 
omaisuusjärjestelyjen osalta.  

41. 11§:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen rahoituksen 
siirtymäjärjestelystä. Säännökseen on säädetty kunnan rahoitusosuutta 
koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, mikäli kunnan rahoitusosuus 
muuttuu nykyisestä. Onko rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden 
siirtymäaika riittävä?

Vastaus: Kyllä

42. 12 §:ssä säädetään kunnille ja kuntayhtymille myönnettävästä 
muutostuesta. Onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä?

Vastaus: Ei

On tärkeää, että muutostuki vastaa muutoksesta aiheutuvista 
kustannuksista.

43. Muita huomioita voimaanpanolaista

Ei muita huomioita.

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

44. Onko varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta säädetty 
mielestänne tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Kyllä

Lopuksi

45. Mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityisesti huomioida?

Ei muita huomioita. 

46. Voitte lopuksi tuoda esiin yleisiä näkökulmia hallituksen 
esitysluonnokseen liittyen. Listatkaa alkuun mielestänne kolme 
tärkeintä näkökulmaa.

1. Lakiesityksen tärkein uudistus verrattuna nykytilaan on 
kantokyvyltään ja väestömäärältään riittävän suurten 
järjestämisvastuussa olevien alueiden syntyminen. 
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Järjestämislaki integroi nykyisen pirstaleisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuun yhteen kokonaisuuteen 
sekä peruspalvelujen että erikoistason palvelujen osalta samalle 
johdolle ja samaan talousarvioon. Tämä antaa sote-alueelle 
vahvan aseman sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa lain 
tavoitteiden mukaisesti, mitä on pidettävä myönteisenä 
mahdollisuutena. Uusi rakenne ei saa tätä kuitenkaan 
välittömästi aikaan, vaan sote-alueen on käytettävä 
monipuolisesti järjestämispäätöksen ja talousarvion antamia 
ohjauskeinoja ja vahvaa johtamista.

2. Lain tulee mahdollistaa riittävän monipuoliset tuotantorakenteet ja 
nykyisen toimivan tuotantorakenteen jatkuvuus, koska 
uudistuksen aikataulu on nopea. 

3. Lakiesityksen perusteluista puuttuu lähes täydellisesti arvio 
taloudellisista, hallinnollista, asiakas- ja potilas- sekä 
henkilöstövaikutuksista. Vaikutusarvio olisi pitänyt olla 
käytettävissä hyvissä ajoin ennen erittäin merkittävästä 
lakiesityksestä lausumista.

  

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että  lakiehdotuksen 
rahoitusperiaatteet korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa 
järjestelmässä suuri paino pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä 
tukevien toimenpiteiden taloudellisten edellytysten turvaamiseen. 
Jatkossa tämä asiaa on selvitettävä ennen kuin lopullisista 
rahoitusperiaatteista päätetään.

Vastaus: (Tähän kohtaan tulee sähköiseen kyselylomakkeeseen 
lausunnon alun sanallinen osuus). 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja 
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla 
talousohjauksella voisi olla huomattavia välillisiä kansalaisten 
yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia 
parantavia vaikutuksia.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty seuraavat neljä 
vastaehdotusta.
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Valtuutettu Anna Vuorjoki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana 
tehnyt seuraavat kaksi vastaehdotukset:

Poistetaan kappaleesta 12 seuraava virke: ”Lakiehdotus ei kuitenkaan 
riittävän selvästi mahdollista erilaisia tuottamisrakenteita eikä 
esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä kilpailua, vaikka siihen 
rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus."

Poistetaan kappaleesta 12 seuraavat virkkeet: "Myös potilaiden ja 
asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei ole otettu huomioon 
lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele riittävän selkeästi 
potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.”

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli tehnyt seuraavan vastaehdotuksen:

Valtuuston päätöksen kohdan (3) jälkeen lisätään uudeksi kohdaksi (4):
Helsinki katsoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesitys 
on syytä hylätä ja valmistella uudelta pohjalta, koska esitys johtaa 
lähipalvelujen karsimiseen, lisää eriarvoisuutta, siirtää palvelujen 
järjestämistä koskevan päätösvallan pois asukkaiden vaaleilla 
valitsemilta edustajilta, heikentää henkilöstön asemaa eikä tuo 
korjausta palvelujen rahoituksen ongelmiin. Uuden valmistelun tulee 
turvata lähipalvelut, demokraattinen päätöksenteko, palvelujen riittävä 
rahoitus sekä Helsingin asema sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalvelujen tuottajana.

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana 
tehnyt seuraavan vastaehdotuksen: 

Valtuusto edellyttää, että lausuntoon lisätään kohdan (28) 12. 12 §:n 
"perusteella" -sanan jälkeen

Sote-alue huolehtii siitä, että kuntalaisten sote-palvelut turvataan ensi 
sijassa julkisilla palveluilla, joita täydennetään yksityisen sektorin 
palveluilla.  Jos sote-palvelut kilpailutetaan, painoarvoa annetaan 
hinnan sijasta palvelujen laadulle,  jatkuvuudelle, saatavuudelle ja 
kattavuudelle sekä eri käyttäjäryhmien erityistarpeille. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Muista vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Anna Vuorjoen vastaehdotus 
hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 12 seuraava virke: ”Lakiehdotus ei 
kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia tuottamisrakenteita 
eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä kilpailua, vaikka siihen 
rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus."

Jaa-äänet: 47
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Tom Packalén, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Emma Kari

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Anna Vuorjoen 
vastaehdotusta.

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

2 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 12 seuraavat virkkeet: "Myös 
potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei ole 
otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.”

Jaa-äänet: 49
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, 
Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 35
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Emma Kari

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Anna Vuorjoen 
vastaehdotusta.

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

3 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vastaesitys Valtuusto edellyttää, että lausuntoon lisätään 
kohdan (28) 12. 12 §:n "perusteella" -sanan jälkeen Sote-alue huolehtii 
siitä, että kuntalaisten sote-palvelut turvataan ensi sijassa julkisilla 
palveluilla, joita täydennetään yksityisen sektorin palveluilla.  Jos sote-
palvelut kilpailutetaan, painoarvoa annetaan hinnan sijasta palvelujen 
laadulle,  jatkuvuudelle, saatavuudelle ja kattavuudelle sekä eri 
käyttäjäryhmien erityistarpeille. 

Jaa-äänet: 37
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe 
Hetemaj, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Anniina 
Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, 
Tuomo Valokainen

Tyhjä: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi 
Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Emma Kari
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Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan 
vastaehdotusta.

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thodén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 STMn lausuntopyyntö 18.8.2014 toinen lausuntokierros 
(allekirjoittamaton)

2 Begäran om utlåtande 18.8.2014
3 Lausuntopyyntökysely
4 Enkät angående begäran om utlåtande
5 Esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

18.8.2014
6 Regeringens proposition till riksdagen, utkast 18.8.2014, till lag om 

ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig 
till den

7 Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat
8 Kommuner som hör till specialupptagningsområden (i alfabetisk 

ordning)
9 Sote-uudistus - järjestämislain keskeinen sisältö
10 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOTE viidelle alueelle - vaikutusten 

ennakkoarviointi
11 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sote-järjestämislakiesitys vaikutusten 

ennakkoarviointi, diasarja

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lakiesityksen pääasiallinen sisältö

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-
uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen 
eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja 
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terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden 
puheenjohtajien 23.3.2014 tekemään sopimukseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiseksi sekä sen voimaanpanolaki. Lailla uudistetaan 
kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, 
hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. 
Uudistuksella kootaan nykyisin usealle eri kunnalliselle organisaatiolle 
kuuluvien palvelujen kattava järjestämisvastuu viidelle sosiaali- ja 
terveysalueelle.

Esityksen mukaan maahan muodostetaan viisi sosiaali- ja 
terveysalueen kuntayhtymää, joilla on järjestämisvastuu julkisista 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Jokainen kunta kuuluu yhteen sosiaali- 
ja terveysalueeseen. Alueet eivät itse tuota palveluja, vaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysalueen 
järjestämispäätöksessä määritellyt kunnat ja kuntayhtymät. 
Tuottamisvastuu voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, 
jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii 
järjestämispäätöksen. Siinä määritellään keskeiset sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toteuttamiseksi tarvittavat toimet ja vastuut alueella. 
Järjestämispäätös sitoo tuottamisvastuussa olevia kuntia ja 
kuntayhtymiä. Tuottamisvastuussa olevat kunnat toteuttavat palvelut 
joko tuottamalla ne itse tai muulla laissa määritellyllä tavalla.

Esityksen mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle joka neljäs vuosi 
selonteon sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin strategisista 
tavoitteista. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa toimintaa 
lainsäädännön ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden mukaisesti. 
Lisäksi ministeriö neuvottelee vuosittain kunkin sosiaali- ja 
terveysalueen kanssa niiden järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien 
hoitamisesta. Sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätös hyväksytään 
käytävissä neuvotteluissa.

Kunnat vastaavat jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rahoituksesta. Rahoitus perustuu kunnan asukaslukuun sekä 
ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kuntien rahoitusosuus kerätään 
sosiaali- ja terveysalueille, jotka osoittavat sen edelleen 
tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille 
järjestämispäätöksessä määriteltävien perusteiden mukaisesti.
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Uudistuksen johdosta kumotaan kansanterveyslaki, 
erikoissairaanhoitolaki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtion avustuksesta annettu laki. Lisäksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annettavan lain johdosta on useisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon lakeihin tarpeen tehdä muutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavan lain 
voimaanpanosta säädetään erillisellä voimaanpanolailla. Lait 
ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden 
hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lakien mukaiset sosiaali- ja 
terveysalueet on muodostettava siten, että ne aloittavat toimintansa 
viimeistään vuoden 2016 alussa ja järjestämisvastuu siirtyy niille 2017 
alusta lukien. Kansanterveyslaki, erikoissairaanhoitolaki ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettu laki 
ehdotetaan kumottavaksi vuoden 2017 alusta lukien.

Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suhteesta perustuslakiin 
on vielä keskeneräinen ja tämä selvitystyö voi aiheuttaa muutoksia 
lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Epätäydellisen aineiston lähettäminen 
lausunnolle ei täytä hyvän lainvalmistelun vaatimuksia ja johtaa siihen, 
että lausunnonantajat joutuvat perustamaan lausuntonsa osin 
oletuksiin. Perustuslainmukaisuuden arvioinnin puuttuminen vaikeuttaa 
kannan muodostamista siitä, onko lakihankkeen toteuttaminen 
ylipäätään lain mukaan mahdollista.

SOTE viidelle alueelle -vaikutusten ennakkoarviointi

Lakiuudistusta koskeva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima 
vaikutusarviointi valmistui syyskuun puolivälissä. Sitä koskeva aineisto 
toimitettiin lausunnonantajille erikseen ja julkaistiin verkko-osoitteessa 
www.stm.fi/sote-uudistus. 

Vaikutusarvioinnin mukaan järjestämisvastuun keskittäminen sote-
alueella edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua sekä 
tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarvittavien rakenneuudistusten 
toteuttamiseen. Uudistus luo edellytyksiä voimavarojen suuntaamiseen 
erityistason palveluista perustason palveluihin ja palvelujen yhteen 
sovittamiseen. Samalla sote-uudistus luo edellytyksiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon laitoskapasiteetin vähentämiseen, tietyin osin 
erikoissairaanhoidon keskittämiseen sekä perus- ja lähipalvelujen ja 
niiden saavutettavuuden monipuolistamiseen. Palvelutuotannosta 
vastaavien kuntien  ja kuntayhtymien määrä vaikuttaa kuitenkin sote-
alueiden mahdollisuuksiin ohjata palvelujen tuottamista. 
Vaikutusarvioinnin mukaan palvelujärjestelmän vinoumia on 
mahdollista korjata, mikäli tuotantovastuullisia toimijoita syntyy 
korkeintaan 4 - 5 kullekin sote-alueelle.          
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Taloudellisten vaikutusten arviointi on varauksellinen eikä uudistuksen 
sellaisenaan arvioida hillitsevän kustannusten kasvua. Vaikutusten 
ennakkoarvioinnin mukaan lakiesitys vaatii kuitenkin vielä 
jatkotyöstämistä ja täsmentämistä (esim. hallinto- ja tuotantorakenne, 
järjestämispäätös, tulosohjausprosessi). Samoin ennakkoarvioinnin 
mukaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää väestön 
palvelutarpeiden ymmärtämistä ja sen mukaista voimavarojen 
kohdentamista ja pitkäjänteistä, kyvykästä johtamista. Johtamisen 
laaja-alainen osaaminen korostuu.    

Lausuntopyyntö, lausuntopyyntökysely, luonnos hallituksen esitykseksi, 
erityisvastuualueisiin kuuluvien kuntien luettelo sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön laatima ehdotuksen keskeisimmän sisällön esittely 
ja vaikutusarviointi ovat liitteinä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa 
mainituilta lausunnot lakiesityksestä 14.10.2014 klo 16.15 mennessä. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että 
lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräajassa 
saapuneet lausunnot. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä 
kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä esitysluonnokseen 
liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä 
lisäksi kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle 
kommentoinnille. Olennainen osa lausuntoa on kysymykseen 46 
liitettävä sanallinen vastaus. 

Kyseessä on sote-uudistusta koskevan lainvalmisteluhankkeen toinen 
lausuntokierros. Kaupunginhallitus antoi ensimmäisen 
lausuntokierroksen yhteydessä Helsingin kaupungin lausunnon 
10.3.2014 § 284. Koska lakiesitys on tämän jälkeen merkittävästi 
muuttunut, edellisen lausuntokierroksen aineisto ei ole sisällytetty nyt 
käsiteltävä olevan asian päätöshistoriaan.  

Sote-uudistusta on pidettävä periaatteellisesti ja taloudellisesti erityisen 
merkittävänä asiana. Helsingin kaupungin lausunnot tällaisissa asioissa 
antaa kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöjen 
nojalla kaupunginhallitus. Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan 
antaa asiasta kaupunginhallitukselle lausunnon.   

Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin, että sote-uudistus on Helsingin 
kaupungille ja koko kuntakentälle poikkeuksellisen merkittävä asia ja 
että on perusteltua, että ennen lausunnon antamista 
kaupunginvaltuusto tekee sitä koskevan periaatepäätöksen. Ministeriön 
asettaman määräajan noudattaminen edellyttää, että valtuusto voi 
tehdä periaatepäätöksen kokouksessaan 8.10.2014.  
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Myös sosiaali- ja terveysministeriö on kohdistanut lausuntopyynnön 
valtuustoille, koska kuntia on pyydetty ottamaan lausuntopyynnön 
välityksellä kantaa siihen, minkä eritysvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua.   

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on noudattaa periaatepäätöstä 
antaessaan Helsingin kaupungin lausunnon asetetussa määräajassa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 17.9.2014 ja lautakunnassa 
toimitetut äänestykset sisältyvät päätöshistoriaan. 

Lautakunnan kokouksessaan hyväksymät vastaehdotukset on 
huomioitu kaupunginhallituksen lausuntoehdotuksessa 
vastaehdotusten 3, 4, 5, 8, 10 ja 12 osalta. Vastaehdotusta 7 ei ole 
huomioitu, koska lakiehdotuksen säännös palvelujen kielestä on selkeä 
ja velvoittava.

Lautakunnassa hyväksyttyjen vastaehdotusten 1, 2 ja 6 sisältöä ei ole 
otettu tähän lausuntoehdotukseen, koska tuotantovastuuyksiköistä 
tullaan päättämään myöhemmin eikä sitä ole lausuntopyynnössä 
kysytty. Lausuntoehdotuksessa on todettu Helsingin selkeänä kantana, 
että tulevan lainsäädännön on mahdollistettava paikallisesti 
tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät.

Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 
22.9.2014 ja merkitsi sen tiedoksi.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.   

Sosiaali- ja terveysviraston vs. virastopäällikkö on asiantuntijana 
kokouksessa.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thodén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 STMn lausuntopyyntö 18.8.2014 toinen lausuntokierros 
(allekirjoittamaton)

2 Begäran om utlåtande 18.8.2014
3 Lausuntopyyntökysely
4 Enkät angående begäran om utlåtande
5 Esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
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18.8.2014
6 Regeringens proposition till riksdagen, utkast 18.8.2014, till lag om 

ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig 
till den

7 Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat
8 Kommuner som hör till specialupptagningsområden (i alfabetisk 

ordning)
9 Sote-uudistus - järjestämislain keskeinen sisältö
10 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOTE viidelle alueelle - vaikutusten 

ennakkoarviointi
11 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sote-järjestämislakiesitys vaikutusten 

ennakkoarviointi, diasarja

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia
Esittelijä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 982

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää tehdä seuraavan periaatepäätöksen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen 
luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta  sekä 
kehottaa kaupunginhallitusta noudattamaan periaatepäätöstä 
antaessaan kaupungin lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle:

Järjestämislain tarkoituksena on 1§:n mukaan

1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä; 
2. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua; 
3. varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon; 
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4. luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa; 

5. varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä 

6. edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja 
rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Lakiesitystä on tarkasteltava näiden tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta. Tämä tarkastelu puuttuu lakiesityksen perusteluista. 
Uudistusta koskeva vaikutusarviointi, jonka on laatinut Terveyden ja 
hyvinvoinnin  laitos, valmistui vasta myöhemmin syyskuun puolivälissä. 

Lakiesityksen mukaan rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyy palvelujen 
järjestämisen siirtyessä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-alue) kunnan 
säilyessä rahoittajana. Tämä vaikuttaa kunnan mahdollisuuteen ohjata 
rahoittamiaan palveluja korostaen järjestäjän roolia 
rahoitusohjauksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtyminen sote-alueelle voi heikentää integraatiota 
sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan muiden toimialojen välillä, millä on 
merkitystä erityisesti laaja-alaisessa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä, mikä säädetään erityisesti kunnan tehtäväksi. Myös 
uusi sosiaalihuoltolaki painottaa alueellista sosiaalityötä.

Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät painotetun kapitaatioperiaatteen 
mukaisesti sote-alueelle määrätyn talousarviokehyksen puitteissa. Lain 
tavoitteiden mukainen yhdenvertaisuus edellyttää väestön tarpeiden 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoedellytysten ja  - 
kustannusten eriytymisen huomioimista sote-alueen 
talousarviokehyksen määrittelyssä ja valtionosuuksista päätettäessä. 
Toisaalta sote-alueella tulee siirtymävaiheessa huolehtia, että turhia 
investointeja ei toteuteta.

Lakiesityksessä järjestämistä ja tuottamista ei ole täysin erotettu, sillä 
15 §:n mukaan sote-alueella voi olla myös omaa tuottamisvastuuta ja 
kunnalla tai kuntayhtymän tuottamisvastuuseen sisältyy osittain 
järjestämisvastuun piirteitä. Jos järjestäminen ja tuottaminen olisivat 
aidosti erillään, sote-alueet toimisivat vain järjestäjinä, eivät tuottajina. 
Sote-alueen ensisijainen tehtävä on keskittyä järjestämisvastuunsa 
toteuttamiseen liittyviin tehtäviin, vahvaan johtamiseen ja 
päätöksentekoon. Sote-alueen vahvuus tuotantovastuussa olevien 
kuntien ja kuntayhtymien ohjaamisessa heikkenee, mikäli järjestämisen 
ja tuottamisen erottamista ei tehdä riittävän selkeästi.
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Tukipalveluiden tuottamiselle sote-alueen toimesta ei ole myöskään 
välittömiä toiminnallisia perusteluja. 15 § osoittaa, että kokonaisuus 
järjestäminen – tuottamisvastuu – tuottaminen on epätarkkarajainen 
kokonaisuus, joka tulee selventää lakiesityksessä. Järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen pitäisi toteuttaa niin, että sote-alue voisi ottaa 
tuottamisvastuun kaikista palveluista, myös tukipalveluista, vain niissä 
poikkeustapauksissa, joissa mikään tuottamisvastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä ei niitä pysty toteuttamaan järjestämispäätöksessä 
edellytetyllä tavalla. Tällöinkään sote-alue ei saisi tuottaa palveluja itse, 
vaan sen pitäisi hankkia ne muilta tuottajilta.

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotuksesta puuttuvat 
asiakokonaisuudet on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä. Tämän vuoksi lain tarkoituksen toteutuminen 
on täysin riippuvainen sote-alueen johtamis-, päätöksenteko- ja 
toimeenpanokyvystä.

Tuottamisvastuuta koskevan 14 §:n 1 momentin mukaan 
tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, 
kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei mainita erikseen 
perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja erikoissairaanhoitoa.

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Palvelut ja tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Uudenmaan alueen suuri väestö ja alueella sijaitseva maan johtava 
yliopistollinen keskussairaala on voitava ottaa huomioon 
tuotantovastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä päätettäessä, 
minkä lakiehdotusluonnos näyttäisi mahdollistavan. Husin tulee saada 
kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) 
ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden vaativimpien 
sosiaalipalvelujen tuottajana.

Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. 
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.
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Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja.

Lain eräänä tarkoituksena on kustannustehokas sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenne. Tämän tavoitteen toteutumista 
arvioitaessa on otettava huomioon, että sote-alueen laajan 
tehtäväkentän mukaisen päätöksenteon valmistelu asettaa korkeat 
tiedolla johtamisen vaatimukset. Tämä vaatii paljon myös 
päätöksenteon valmisteluorganisaatiolta.

Kuntien tehtävien säätämisestä lailla todetaan mm. esityksen sivulla 
109/I seuraavaa: ”Edellä olevan perusteella, erityisesti järjestämislaissa 
säädetyn tuottamisvastuun osalta on tarpeen arvioida, täyttääkö 
esityksen mukainen järjestämislain 14 § perustuslain 121 §:n 2 
momentin mukaisen vaatimuksen lailla säätämisestä.” Tämä arvio olisi 
pitänyt tehdä jo ennen esitysluonnoksen lausuntokierrosta.

Esityksessä ja sen perusteluissa lain suhde perustuslakiin jää 
puutteelliseksi, koska siinä ei ole käsitelty sitä, että sote-alue voi 
päättää järjestämispäätöksellä, ei lailla, kunnille tulevista tehtävistä.

Lakiehdotuksen ongelmana on, että se saattaa heikentää 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle tai 
useammalle eri kuntayhtymälle voi tuottaa päätöksentekojärjestelmän, 
joka on kuntalaisten kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava.

Kaupunginhallitus kannattaa sitä, että lain perusteluissa (s. 51) 
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen ei 
esitetä muutoksia. 

Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin

7. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. 
Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet 
huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen 
mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää. Onko 
säännös tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.
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8. 7 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös 
asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

Vastaus: Kyllä. Myös 21 § ja 24 § ovat säännöksiä jotka ovat 
kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tärkeitä ja kannatettavia.

9. 8 ja 9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 
Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti 
kunnille. Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset 
väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-
apua. Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

10. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä.

9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellisesti 
ja palvelujen tuotannossa. Tässä on otettava huomioon yhteys uuteen 
sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään rakenteellisesta sosiaalityöstä. 
Rakenteellisen sosiaalityön avulla on mahdollista hyödyntää 
sosiaalihuollon asiantuntemusta eri väestöryhmien hyvinvointitiedon 
tuottamisessa.

2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

11. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuusta. Onko säännöksen 
mukainen järjestämisvastuun sisältö mielestänne 
tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestämisvastuun sisältö on sinänsä tarkoituksenmukainen, mutta 
lakiehdotuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuut eivät ole täysin 
erotettuja toisistaan, koska sote-alueelle on jätetty 15 §:ssä 
mahdollisuus järjestämispäätöksessä määriteltyjen palvelujen 
tuotantoon.

12. 12 §:ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen 
tarkoituksena on määritellä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää 
järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa 
olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella. 
Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.
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13. Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä 
määritellään kaikki säännöksen mukaiset asiat (kohdat 1–13)?

Vastaus: Ei.

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen kohdat, joita ei mielestänne tulisi määritellä 
järjestämispäätöksessä:

1. Asiakaslähtöisen integraation toteutumisen keinot
2. Lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen
3. Valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien toteuttaminen
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, vastuut ja 

yhteistyö
5. Palvelujen laatu- ja palvelutaso sekä yhtenäiset käytännöt
6. Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen
7. Tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät
8. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaavat kunnat ja 

kuntayhtymät
9. Sote-alueen omalla tuotantovastuulla olevat tukipalvelut sekä 

muut sote-alueen tuotantoon otetut palvelut
10. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa 

oleville kunnille ja kuntayhtymille
11. Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet 

ja laajuus
12. Palvelurakennetta koskevat tehtävät
13. Kohtien 1–12 seuranta ja arviointi

  

Vastaus: Järjestämispäätöksessä määriteltävät keskeisimmät kohdat 7-
12 tulee todeta listan alussa. Sote-alueen oma palvelutuotanto 
aiheuttaisi järjestämis- ja tuottamisvastuiden sekoittumista. 

15. Pitäisikö järjestämispäätöksessä päättää jostain muusta kuin 
säännöksen mukaisista asioista?

Vastaus: Ei.

16. 13 §:ssä säädetään sote-alueen muista kuin järjestämispäätöksen 
mukaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on erityisesti antaa sote-
alueelle toimivalta säännöksessä mainittujen toimintojen suunnitteluun, 
yhteensovittamiseen ja kehittämiseen. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueella on kaikki säännöksen 
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mukaiset tehtävät?

Vastaus: Ei.

17. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen mukaiset tehtävät, joita sote-alueella ei mielestänne tulisi 
olla.

1. Kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen
2. Valtakunnallisten strategisten linjausten toimeenpano ja 

kehittämistoiminnan suunnittelu
3. Tutkimustoiminnan suunnittelu, yhteensovittaminen ja yhteistyön 

varmistaminen
4. Työvoimatarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen
5. Henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon sekä suunnittelun 

yhteensovittaminen
6. Tiedonhallinnan sekä asiakas- ja potilastietojen 

yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin määrittely
7. Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen

  

Kohta 5 tulee poistaa. Järjestäjän ei pidä määritellä tuottajan 
henkilöstöpolitiikkaa. Tehtäviin tulee lisätä 54 §:n mukainen sote-
alueen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kohdassa 6 sote-alueen yhtenä tehtävänä on tiedonhallinnan sekä 
asiakas- ja potilastietojen yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin 
määrittely. ”Kokonaisarkkitehtuurin määrittely” on epämääräinen ja liian 
heikko ilmaus ja tulee korvata esimerkiksi ”kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelyn johtaminen tiiviissä yhteistyössä tuotantovastuussa olevien 
toimijoiden kanssa”. Lisäksi vastuuta ei tule rajata koskemaan 
ainoastaan asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja siinä hyödynnettäviä 
tietojärjestelmäratkaisuja vaan myös muita sote-palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa syntyviä kattavia 
tietojärjestelmäratkaisuja.

18. Muita huomioita luvusta 2

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lain tasolta puuttuvat 
kysymykset on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä.
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On välttämätöntä, että lainsäädäntö mahdollistaa luonnoksen 
mukaisesti paikallisesti tarkoituksenmukaisen tuotantovastuun. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi tuottajavastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä tai niiden alihankkija. Tämä edellyttää vahvaa ohjausta 
järjestämispäätöksellä. 

3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen

19. 14 §:ssä säädetään kunnallisesta tuottamisvastuusta. Säännöksen 
mukaan sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja 
kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisvastuun 
edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Velvoite omasta 
henkilökunnasta ei kuitenkaan koske sitä osaa toiminnasta, joka 
toteutetaan esimerkiksi ostopalveluna. Onko tuottamisvastuusta 
säädetty tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Pykälän 1. momentin mukaan tuottamisvastuuseen on kuuluttava 
ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei 
mainita erikseen perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja 
erikoissairaanhoitoa. 

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut. Tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Pykälän 2. momentin mukaan sosiaali- ja terveysalue voi päättää, että 
1. momentissa määriteltyä palvelukokonaisuutta suppeampi 
tuottamisvastuu annetaan sitä varten perustetulle kuntayhtymälle, jos 
siihen on asiakkaiden tarpeista tai palvelujen toteuttamisesta johtuva 
erityinen syy. Perusteluissa tätä kutsutaan ”teemalliseksi 
kuntayhtymäksi”. Esimerkkejä tällaisesta kuntayhtymästä ei ole 
annettu.

On välttämätöntä, että tuleva lainsäädäntö mahdollistaa paikallisesti 
tarkoituksenmukaiset tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. 
Tästä integraatiosta vastaa järjestäjä, ei tuottaja.
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20. 15 §:ssä säädetään sote-alueen tuottamisvastuusta. Sote-alueella 
on tuottamisvastuu järjestämispäätöksessä määritellyistä 
tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tietohallintoon liittyvät 
tehtävät. Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi säännöksen 
mukaisesti päättää ottaa tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun 
itselleen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestäjällä ei tule olla omaa tuotantoa. Lisäksi jää epäselväksi, mitä 
tukipalveluita tässä tarkoitetaan, sillä esimerkkeinä mainitaan 
perusteluissa vain tietohallintoon ja yhteishankintoihin liittyvät tehtävät. 
Tukipalvelujen vaikean rajaamisen vuoksi on perusteltua, että tämä 
säännösehdotus sote-alueen mahdollisuudesta tukipalvelujen 
tuotantovastuuseen täsmennetään niin, että sillä ei tarkoiteta tuotantoa 
omana toimintana. 

21. Muita huomioita luvusta 3

Ei muita huomioita.

4 luku Hallinto

22. 19 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen 
hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 10 luvussa säädetään 
kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. Onko tämä 
tarkoituksenmukaista?

Vastaus: Kyllä.

23. 23 §:ssä säädetään päätöksenteosta kuntayhtymän toimielimissä. 
Säännöksen mukaan kuntien äänimäärä perustuu kunnan 
asukaslukuun. Mikäli kunnat eivät ole toisin sopineet, käytössä on 
äänileikkuri, jonka perusteella mikään kunta ei voi saada yli puolta 
kuntayhtymän äänistä. Onko tämä hyväksyttävää?

Vastaus: Ei

Äänileikkuri ei ole hyväksyttävä.  

24. Muita huomioita luvusta 4.

Säädökset sote-alueen kuntayhtymän hallinnosta sulkevat pois 
kuntalain laajat mahdollisuudet hallinnon järjestämiseksi. Kun STM:n 
valmistelumateriaalien mukaan tavoitteiden toteuttamiskeinoista yksi on 
selkeä ja tehokas hallinto, kuntayhtymän hallintomallia ei tulisi rajoittaa 
kuntalakia enemmän ja esimerkiksi mahdollisesti valittavan 
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yhtymäkokouksen kokoonpanosta ei tulisi antaa kuntalakia tarkempia 
määräyksiä. Lakiesityksen luonnoksessa esitetyn lisäksi tulee voida 
harkita myös yhtymäkokousmallin käyttöönottoa.  

5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

25. 28 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sote-alueen 
välisestä neuvottelumenettelystä. Neuvottelujen tarkoituksena on 
ohjata sosiaali- ja terveysalueen toimintaa palvelurakenteen 
kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sote-alueen välistä 
yhteistyötä. Pidättekö säännöksen mukaista neuvottelumenettelyä 
tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

Kansallinen ohjaus on kannatettavaa, mutta tämän ohjauksen sisältö 
on kirjoitettu lakiin epäselvästi. Ohjauksen täytyy mahdollistaa kuitenkin 
palvelujen innovatiivisuus ja kokeilutoiminta ilman sitovaa 
normiohjausta. 

26. 29 §:ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan 
kunnan tai kuntayhtymän välisestä tulosohjauksesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueen ja tuotantovastuussa olevan 
alueen välillä sovelletaan tulosohjausta?

Vastaus: Kyllä.

27. Turvaako 30 § asianmukaisesti asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen liittyvään 
valmisteluun ja päätöksentekoon?

Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: ”mahdollisuuksien mukaan”. 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava.

28. Muita huomioita luvusta 5

Ei muita huomioita.

6 luku Rahoitus

29. 33 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten 
jakautumisesta. Säännöksen mukaan kuntien maksuosuus perustuu 
asukasmäärään, jota on painotettu valtionosuuslaskennassa 
käytettävillä iällä ja sairastavuudella. Kunnat voivat sopia sote-alueen 
perustamissopimuksessa myös muiden 
valtionosuuslaskentaperusteiden huomioimisesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on säännöksen mukainen 
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päätösvalta?

Vastaus: Kyllä.

30. 34 §:ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän rahoituksesta. Järjestämispäätöksessä määritellään 
kaikille tuottamisalueille yhdenmukaisista korvausperusteista. 
Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava 
järjestämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja 
tehokkuusvaatimukset, jolloin korvausperusteet voivat vaihdella 
tuotantoalueittain. Pidättekö tätä tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

31. 36 §:ssä säädetään hoidon ja kustannusten korvaamisesta eräissä 
tilanteissa. Onko säännöksen mukainen kustannusten 
korvaamisperiaate tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

32. 37–39 §:ssä säädetään valtion koulutuskorvauksista. 
Koulutuskorvausten maksuedellytykset säilyvät säännösten perusteella 
nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

33. 40–46 §:ssä säädetään valtion korvauksista tutkimustoimintaan. 
Tutkimusrahoituksen kohdentamisperusteet säilyvät säännösten 
perusteella nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

34. Muita huomioita luvusta 6 

Pykälät 37–46 ovat sinänsä tarkoituksenmukaisia, mutta valtion tulee 
korvata koulutuksesta ja tutkimuksesta koituvat kustannukset 
täysimääräisesti. Tällä hetkellä rahoitusvaje on useita kymmeniä 
miljoonia euroja vuodessa.

Valtion on kiinnitettävä huomiota jatkossa myös sosiaalihuollon 
koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin kuten lakiehdotuksen 
perusteluissa (s. 84) todetaan.

7 luku Viranomaisvalvonta
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35. Huomioita 7 luvun säännöksistä

Ei muita huomioita

8 luku Erinäiset säännökset

36. Huomioita 8 luvun säännöksistä 

Lakiesityksen 54 §:ssä säädetään sote-alueen 
varautumisvelvollisuudesta yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa. Pykälästä on seurauksena 
moniportainen ohjaus, koska ehdotetun muotoilun mukaan 
tuottamisvastuussa olevan kunnan sosiaali- terveydenhuollon 
organisaatiota ohjataan osana sekä kunnan häiriötilanteisiin 
varautumista että sosiaali- ja terveysalueen häiriötilanteisiin 
varautumisen kokonaisuutta. Pykälä tulee muotoilla siten, että sosiaali- 
ja terveysalue ohjaa alueensa tuottamisvastuussa olevien kuntien ja 
kuntayhtymien varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä 
edellyttäviin häiriötilanteisiin. Helsingin erityispiirteet maan 
pääkaupunkina aiheuttavat erityisen syyn yhteen sovittaa sote-
valmiussuunnitelmat erityisesti Helsingin kaupungin yleisen 
valmiussuunnitelman kanssa.

55 §:n mukaan erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja 
terveysministeriö voi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja 
koordinaatiovastuun itselleen. Tämä muuttaisi normaaliolojen 
johtovastuita, mikä on vastoin perusperiaatetta, että poikkeusoloissakin 
pyritään toimimaan organisaatioita muuttamatta.

Rekisterinpitomalli (§ 59) on kannatettava, mutta lakiesityksessä ei 
oteta kantaa rekisterien muodostumiseen, niiden lukumäärään tai 
rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn suostumussäädöksiin. Tätä 
kokonaisuutta tulisi täsmentää ja mainita tullaanko lakiluonnoksen 
kanssa samalla aikataululla ja rinnalla käynnistämään rekistereitä ja 
niiden käyttöä koskevan lainsäädäntökokonaisuuden arviointi ja 
mahdollinen muutostyö vastaamaan sote-järjestämislain tavoitteita. 

Voimaanpanolaki

37. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 §:ssä on 
tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. 
Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alueen 
kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 
tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet 
rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue 
muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, 
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kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun 
sote-alueeseen? (Liite: Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat)

Vastaus: Kyllä.

38. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso 
perustelluksi kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella 
muodostettavaan sote-alueeseen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi 
kuulua?

 HYKS-erva
 KYS-erva
 OYS-erva
 TAYS-erva
 TYKS-erva

Ks. vastaus kohta 37.

39. 8 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Pykälään ei sisälly 
kuntarakennelain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa 
henkilöstölle. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei kantaa

Helsinki on noudattanut periaatetta, että Helsinki ei irtisano henkilöstöä 
tuotannollisista ja taloudellista syistä. 

40. 9 §:ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä. Onko 
omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Ehdotettu säädösteksti ei ole riittävän täsmällinen 
omaisuusjärjestelyjen osalta.  

41. 11§:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen rahoituksen 
siirtymäjärjestelystä. Säännökseen on säädetty kunnan rahoitusosuutta 
koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, mikäli kunnan rahoitusosuus 
muuttuu nykyisestä. Onko rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden 
siirtymäaika riittävä?

Vastaus: Kyllä

42. 12 §:ssä säädetään kunnille ja kuntayhtymille myönnettävästä 
muutostuesta. Onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä?
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Vastaus: Ei

On tärkeää, että muutostuki vastaa muutoksesta aiheutuvista 
kustannuksista.

43. Muita huomioita voimaanpanolaista

Ei muita huomioita.

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

44. Onko varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta säädetty 
mielestänne tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Kyllä

Lopuksi

45. Mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityisesti huomioida?

Ei muita huomioita. 

46. Voitte lopuksi tuoda esiin yleisiä näkökulmia hallituksen 
esitysluonnokseen liittyen. Listatkaa alkuun mielestänne kolme 
tärkeintä näkökulmaa.

1. Lakiesityksen tärkein uudistus verrattuna nykytilaan on 
kantokyvyltään ja väestömäärältään riittävän suurten 
järjestämisvastuussa olevien alueiden syntyminen. 
Järjestämislaki integroi nykyisen pirstaleisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuun yhteen kokonaisuuteen 
sekä peruspalvelujen että erikoistason palvelujen osalta samalle 
johdolle ja samaan talousarvioon. Tämä antaa sote-alueelle 
vahvan aseman sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa lain 
tavoitteiden mukaisesti, mitä on pidettävä myönteisenä 
mahdollisuutena. Uusi rakenne ei saa tätä kuitenkaan 
välittömästi aikaan, vaan sote-alueen on käytettävä 
monipuolisesti järjestämispäätöksen ja talousarvion antamia 
ohjauskeinoja ja vahvaa johtamista.

2. Lain tulee mahdollistaa riittävän monipuoliset tuotantorakenteet ja 
nykyisen toimivan tuotantorakenteen jatkuvuus, koska 
uudistuksen aikataulu on nopea. 

3. Lakiesityksen perusteluista puuttuu lähes täydellisesti arvio 
taloudellisista, hallinnollista, asiakas- ja potilas- sekä 
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henkilöstövaikutuksista. Vaikutusarvio olisi pitänyt olla 
käytettävissä hyvissä ajoin ennen erittäin merkittävästä 
lakiesityksestä lausumista.

  

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että  lakiehdotuksen 
rahoitusperiaatteet korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa 
järjestelmässä suuri paino pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä 
tukevien toimenpiteiden taloudellisten edellytysten turvaamiseen. 
Jatkossa tämä asiaa on selvitettävä ennen kuin lopullisista 
rahoitusperiaatteista päätetään.

Vastaus: (Tähän kohtaan tulee sähköiseen kyselylomakkeeseen 
lausunnon alun sanallinen osuus). 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja 
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla 
talousohjauksella voisi olla huomattavia välillisiä kansalaisten 
yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia 
parantavia vaikutuksia.

Käsittely

29.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Poistetaan esityslistan esityksen kolmannelta sivulta 
neljäs kappale (kpl 13): 

"Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus.
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen."

Kannattaja: Kaarin Taipale

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka:  Korvataan esityslistan esityksen kymmenenneltä 
sivulta kysymykseen numero 27 liittyvä vastaus (kpl 61) seuraavalla:
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"Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: ”mahdollisuuksien mukaan”. 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava."

Sekä poistetaan edellä mainitun vastauksen jälkeinen kappale (kpl 62):

"Laissa ei pidä olla 3. pykälän mukaista esimerkinomaista luetteloa 
asiakasosallistumisen keinoista. On riittävää, että 
osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava."

Kannattaja: Kaarin Taipale

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Esityslistan esityksen kolmannelle sivulle toisen 
kappaleen loppuun lisätään sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa (s. 33) todettu periaate (kpl 11):

"Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen tuottajan rooli 
terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta vaativimpia 
palveluja."

Kannattaja: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Esityslistan esityksen kolmannelle sivulle kolmannen 
kappaleen loppuun lisätään sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa (s. 33) todettu periaate (kpl 12): 

"Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen 
(nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden 
vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana."

Kannattaja: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Esityslistan esityksen kolmannelta sivulta poistetaan 
viides kappale (kpl 14):

"Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
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edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja."

Kannattaja: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Korvataan esityslistan esityksen neljännellä sivulla 
esiintyvä vastaus kysymykseen 8 seuraavalla (kpl 22):

"Vastaus: Kyllä. Myös 21 § ja 24 § ovat säännöksiä jotka ovat 
kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tärkeitä ja kannatettavia."

Kannattaja: Laura Rissanen

Esittelijä muutti esitystään siten, että Marcus Rantalan vastaehdotus 
sisällytettiin esittelijän ehdotukseen.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan kappale 13: 
"Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus.
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen."

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
mukaisen ehdotuksen.
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2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Korvataan kappaleen 61 vastaus:
"Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: ”mahdollisuuksien mukaan”. 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava."
Sekä poistetaan kpl 62:
"Laissa ei pidä olla 3. pykälän mukaista esimerkinomaista luetteloa 
asiakasosallistumisen keinoista. On riittävää, että 
osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava."

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Nina Huru, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 6 - 9 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Puhakan 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kappaleeseen 11 sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa todettu periaate:
"Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen tuottajan rooli 
terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta vaativimpia 
palveluja."

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
mukaisen ehdotuksen.

4. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 12 loppuun sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunnossa todettu periaate:
"Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen 
(nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden 
vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana."

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Ei-äänet: 10
Nina Huru, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 10 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Taipaleen 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

5. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan kappale 14:
"Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
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edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja."

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
mukaisen ehdotuksen.

Viiden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
jäsen Puhakan toisen ja jäsen Tenkulan toisen vastaehdotuksen sekä 
esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

22.09.2014 Pöydälle

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

08.09.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thodén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.09.2014 § 321

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Järjestämislain tarkoituksena on lakiehdotuksen 1§:n mukaan
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1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä; 
2. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua; 
3. varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon; 
4. luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa; 
5. varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä 
6. edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja 

rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Lakiehdotusta on tarkasteltava näiden tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta. Tämä tarkastelu puuttuu lakiesityksen perusteluista. 
Lausuntopyynnön mukaan uudistusta koskeva vaikutusarviointi 
valmistuu syyskuun puolivälissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, 
että vaikutusarvion olisi tullut olla käytettävissä jo tätä lausuntoa 
valmisteltaessa.

Lakiehdotuksen mukaan rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyy 
palvelujen järjestämisen siirtyessä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-
alue) kunnan säilyessä rahoittajana. Tämä vaikuttaa kunnan 
mahdollisuuteen ohjata rahoittamiaan palveluja korostaen järjestäjän 
roolia rahoitusohjauksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtyminen sote-alueelle voi heikentää integraatiota 
sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan muiden toimialojen välillä, millä on 
merkitystä erityisesti laaja-alaisessa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä, mikä säädetään erityisesti kunnan tehtäväksi. Myös 
uusi sosiaalihuoltolaki painottaa alueellista sosiaalityötä.

Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät painotetun kapitaatioperiaatteen 
mukaisesti sote-alueelle määrätyn talousarviokehyksen puitteissa. Lain 
tavoitteiden mukainen yhdenvertaisuus edellyttää väestön tarpeiden 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoedellytysten ja  - 
kustannusten eriytymisen huomioimista sote-alueen 
talousarviokehyksen määrittelyssä ja valtionosuuksista päätettäessä. 
Toisaalta sote-alueella tulee siirtymävaiheessa huolehtia, että turhia 
investointeja ei toteuteta.

Lakiehdotuksessa järjestämistä ja tuottamista ei ole täysin erotettu, sillä 
15 §:n mukaan sote-alueella voi olla myös omaa tuottamisvastuuta ja 
kunnalla tai kuntayhtymän tuottamisvastuuseen sisältyy osittain 
järjestämisvastuun piirteitä. Jos järjestäminen ja tuottaminen olisivat 
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aidosti erillään, sote-alueet toimisivat vain järjestäjinä, eivät tuottajina. 
Sote-alueen ensisijainen tehtävä on keskittyä järjestämisvastuunsa 
toteuttamiseen liittyviin tehtäviin, vahvaan johtamiseen ja 
päätöksentekoon. Sote-alueen vahvuus tuotantovastuussa olevien 
kuntien ja kuntayhtymien ohjaamisessa heikkenee, mikäli järjestämisen 
ja tuottamisen erottamista ei tehdä riittävän selkeästi

Tukipalveluiden tuottamiselle sote-alueen toimesta ei ole myöskään 
välittömiä toiminnallisia perusteluja. 15 § osoittaa, että kokonaisuus 
järjestäminen – tuottamisvastuu – tuottaminen on epätarkkarajainen 
kokonaisuus, joka tulee selventää lakiesityksessä. Järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen pitäisi toteuttaa niin, että sote-alue voisi ottaa 
tuottamisvastuun kaikista palveluista, myös tukipalveluista, vain niissä 
poikkeustapauksissa, joissa mikään tuottamisvastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä ei niitä pysty toteuttamaan järjestämispäätöksessä 
edellytetyllä tavalla. Tällöinkään sote-alue ei saisi tuottaa palveluja itse, 
vaan sen pitäisi hankkia ne muilta tuottajilta.

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotuksesta puuttuvat 
asiakokonaisuudet on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä. Tämän vuoksi lain tarkoituksen toteutuminen 
on täysin riippuvainen sote-alueen johtamis-, päätöksenteko- ja 
toimeenpanokyvystä.

Tuottamisvastuuta koskevan 14 §:n 1 momentin mukaan 
tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, 
kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei mainita erikseen 
perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja erikoissairaanhoitoa.

Lakiesityksen perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja 
käsittää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Palvelut ja 
tuottamisvastuu voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, 
jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista. Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen tuottajan rooli 
terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta vaativimpia 
palveluja.

Uudenmaan alueen suuri väestö ja alueella sijaitseva maan johtava 
yliopistollinen keskussairaala on voitava ottaa huomioon 
tuotantovastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä päätettäessä, 
minkä lakiehdotusluonnos näyttäisi mahdollistavan. Husin tulee saada 
kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) 
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ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden vaativimpien 
sosiaalipalvelujen tuottajana.

Lakiehdotus ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. 
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.

Lain eräänä tarkoituksena on kustannustehokas sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenne. Tämän tavoitteen toteutumista 
arvioitaessa on otettava huomioon, että sote-alueen laajan 
tehtäväkentän mukaisen päätöksenteon valmistelu asettaa korkeat 
tiedolla johtamisen vaatimukset. Tämä vaatii paljon myös 
päätöksenteon valmisteluorganisaatiolta.

Kuntien tehtävien säätämisestä lailla todetaan mm. ehdotusluonnoksen 
sivulla 109/I seuraavaa: ”Edellä olevan perusteella, erityisesti 
järjestämislaissa säädetyn tuottamisvastuun osalta on tarpeen arvioida, 
täyttääkö esityksen mukainen järjestämislain 14 § perustuslain 121 §:n 
2 momentin mukaisen vaatimuksen lailla säätämisestä.” Tämä arvio 
olisi pitänyt tehdä jo ennen lakiehdotuksen luonnoksen 
lausuntokierrosta.

Lakiluonnosehdotuksessa ja sen perusteluissa lain suhde 
perustuslakiin jää puutteelliseksi, koska siinä ei ole käsitelty sitä, että 
sote-alue voi päättää järjestämispäätöksellä, ei lailla, kunnille tulevista 
tehtävistä.

Lakiehdotuksen suurimpana ongelmana on se, että se heikentäisi 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle eri 
kuntayhtymälle tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten 
kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava. Kohdassa 19 § tulisikin 
panostaa enemmän demokratian toteutumisedellytyksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä, että lain perusteluissa (s. 
51) todetaan, ettei korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 
järjestämiseen esitetä muutoksia. Tämä tulee toteuttaa säilyttämällä 
nykyisen terveydenhuoltolain 17 §:n sisältö järjestämislakiin sopivalla 
tavalla.

Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin
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7. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. 
Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet 
huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen 
mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää. Onko 
säännös tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

8. 7 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös 
asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

Vastaus: Ei.

Itse säännös ei turvaa kielellisiä oikeuksia käytännössä vaan jättää 
niiden toteutumisen täysin poliittisten päättäjien valtaan.

9. 8 ja 9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 
Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti 
kunnille. Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset 
väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-
apua. Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

10. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä.

9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellisesti 
ja palvelujen tuotannossa. Tässä on otettava huomioon yhteys uuteen 
sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään rakenteellisesta sosiaalityöstä. 
Rakenteellisen sosiaalityön avulla on mahdollista hyödyntää 
sosiaalihuollon asiantuntemusta eri väestöryhmien hyvinvointitiedon 
tuottamisessa.

2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

11. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuusta. Onko säännöksen 
mukainen järjestämisvastuun sisältö mielestänne 
tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestämisvastuun sisältö on sinänsä tarkoituksenmukainen, mutta 
lakiehdotuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuut eivät ole täysin 
erotettuja toisistaan, koska sote-alueelle on jätetty 15 §:ssä 
mahdollisuus järjestämispäätöksessä määriteltyjen palvelujen 
tuotantoon.
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12. 12 §:ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen 
tarkoituksena on määritellä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää 
järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa 
olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella. 
Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

13. Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä 
määritellään kaikki säännöksen mukaiset asiat (kohdat 1–13)?

Vastaus: Ei.

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen kohdat, joita ei mielestänne tulisi määritellä 
järjestämispäätöksessä:

1. Asiakaslähtöisen integraation toteutumisen keinot
2. Lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen
3. Valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien toteuttaminen
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, vastuut ja 

yhteistyö
5. Palvelujen laatu- ja palvelutaso sekä yhtenäiset käytännöt
6. Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen
7. Tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät
8. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaavat kunnat ja 

kuntayhtymät
9. Sote-alueen omalla tuotantovastuulla olevat tukipalvelut sekä 

muut sotealueen tuotantoon otetut palvelut
10. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa 

oleville kunnille ja kuntayhtymille
11. Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet 

ja laajuus
12. Palvelurakennetta koskevat tehtävät
13. Kohtien 1–12 seuranta ja arviointi

  

Vastaus: Järjestämispäätöksessä määriteltävät keskeisimmät kohdat 7-
12 tulee todeta listan alussa. Sote-alueen oma palvelutuotanto 
aiheuttaisi järjestämis- ja tuottamisvastuiden sekoittumista. 
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15. Pitäisikö järjestämispäätöksessä päättää jostain muusta kuin 
säännöksen mukaisista asioista?

Vastaus: Ei.

16. 13 §:ssä säädetään sote-alueen muista kuin järjestämispäätöksen 
mukaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on erityisesti antaa sote-
alueelle toimivalta säännöksessä mainittujen toimintojen suunnitteluun, 
yhteensovittamiseen ja kehittämiseen. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueella on kaikki säännöksen 
mukaiset tehtävät?

Vastaus: Ei.

17. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen mukaiset tehtävät, joita sote-alueella ei mielestänne tulisi 
olla.

1. Kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen
2. Valtakunnallisten strategisten linjausten toimeenpano ja 

kehittämistoiminnan suunnittelu
3. Tutkimustoiminnan suunnittelu, yhteensovittaminen ja yhteistyön 

varmistaminen
4. Työvoimatarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen
5. 5. Henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon sekä suunnittelun 

yhteensovittaminen
6. Tiedonhallinnan sekä asiakas- ja potilastietojen 

yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin määrittely
7. Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen

  

Kohta 5 tulee poistaa. Järjestäjän ei pidä määritellä tuottajan 
henkilöstöpolitiikkaa. Tehtäviin tulee lisätä 54 §:n mukainen sote-
alueen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kohdassa 6 sote-alueen yhtenä tehtävänä on tiedonhallinnan sekä 
asiakas- ja potilastietojen yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin 
määrittely. ”Kokonaisarkkitehtuurin määrittely” on epämääräinen ja liian 
heikko ilmaus ja tulee korvata esimerkiksi ”kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelyn johtaminen tiiviissä yhteistyössä tuotantovastuussa olevien 
toimijoiden kanssa”. Lisäksi vastuuta ei tule rajata koskemaan 
ainoastaan asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja siinä hyödynnettäviä 
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tietojärjestelmäratkaisuja vaan myös muita sote-palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa syntyviä kattavia 
tietojärjestelmäratkaisuja.

18. Muita huomioita luvusta 2

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotustasolta puuttuvat 
kysymykset on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä.

On välttämätöntä, että lainsäädäntö mahdollistaa luonnoksen 
mukaisesti paikallisesti tarkoituksenmukaisen tuotantovastuun. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi tuottajavastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä tai niiden alihankkija. Tämä edellyttää vahvaa ohjausta 
järjestämispäätöksellä. 

3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen

19. 14 §:ssä säädetään kunnallisesta tuottamisvastuusta. Säännöksen 
mukaan sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja 
kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisvastuun 
edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Velvoite omasta 
henkilökunnasta ei kuitenkaan koske sitä osaa toiminnasta, joka 
toteutetaan esimerkiksi ostopalveluna. Onko tuottamisvastuusta 
säädetty tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Pykälän 1. momentin mukaan tuottamisvastuuseen on kuuluttava 
ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei 
mainita erikseen perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja 
erikoissairaanhoitoa. 

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut. Tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Pykälän 2. momentin mukaan sosiaali- ja terveysalue voi päättää, että 
1. momentissa määriteltyä palvelukokonaisuutta suppeampi 
tuottamisvastuu annetaan sitä varten perustetulle kuntayhtymälle, jos 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 68 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/9
08.10.2014

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

siihen on asiakkaiden tarpeista tai palvelujen toteuttamisesta johtuva 
erityinen syy. Perusteluissa tätä kutsutaan ”teemalliseksi 
kuntayhtymäksi”. Esimerkkejä tällaisesta kuntayhtymästä ei ole 
annettu.

On välttämätöntä, että tuleva lainsäädäntö mahdollistaa paikallisesti 
tarkoituksenmukaiset tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. 
Tästä integraatiosta vastaa järjestäjä, ei tuottaja.

20. 15 §:ssä säädetään sote-alueen tuottamisvastuusta. Sote-alueella 
on tuottamisvastuu järjestämispäätöksessä määritellyistä 
tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tietohallintoon liittyvät 
tehtävät. Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi säännöksen 
mukaisesti päättää ottaa tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun 
itselleen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestäjällä ei tule olla omaa tuotantoa. Lisäksi jää epäselväksi, mitä 
tukipalveluita tässä tarkoitetaan, sillä esimerkkeinä mainitaan 
perusteluissa vain tietohallintoon ja yhteishankintoihin liittyvät tehtävät. 
Tukipalvelujen vaikean rajaamisen vuoksi on perusteltua, että tämä 
säännösehdotus sote-alueen mahdollisuudesta tukipalvelujen 
tuotantovastuuseen täsmennetään niin, että sillä ei tarkoiteta tuotantoa 
omana toimintana. 

21. Muita huomioita luvusta 3

Ei muita huomioita.

4 luku Hallinto

22. 19 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen 
hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 10 luvussa säädetään 
kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. Onko tämä 
tarkoituksenmukaista?

Vastaus: Kyllä.

23. 23 §:ssä säädetään päätöksenteosta kuntayhtymän toimielimissä. 
Säännöksen mukaan kuntien äänimäärä perustuu kunnan 
asukaslukuun. Mikäli kunnat eivät ole toisin sopineet, käytössä on 
äänileikkuri, jonka perusteella mikään kunta ei voi saada yli puolta 
kuntayhtymän äänistä. Onko tämä hyväksyttävää?
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Vastaus: Ei

Äänileikkuri ei ole hyväksyttävä.  

24. Muita huomioita luvusta 4.

Säädökset sote-alueen kuntayhtymän hallinnosta sulkevat pois 
kuntalain laajat mahdollisuudet hallinnon järjestämiseksi. Kun STM:n 
valmistelumateriaalien mukaan tavoitteiden toteuttamiskeinoista yksi on 
selkeä ja tehokas hallinto, kuntayhtymän hallintomallia ei tulisi rajoittaa 
kuntalakia enemmän ja esimerkiksi mahdollisesti valittavan 
yhtymäkokouksen kokoonpanosta ei tulisi antaa kuntalakia tarkempia 
määräyksiä. Lakiesityksen luonnoksessa esitetyn lisäksi tulee voida 
harkita myös yhtymäkokousmallin käyttöönottoa.  

5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

25. 28 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sote-alueen 
välisestä neuvottelumenettelystä. Neuvottelujen tarkoituksena on 
ohjata sosiaali- ja terveysalueen toimintaa palvelurakenteen 
kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sote-alueen välistä 
yhteistyötä. Pidättekö säännöksen mukaista neuvottelumenettelyä 
tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

Kansallinen ohjaus on kannatettavaa, mutta tämän ohjauksen sisältö 
on kirjoitettu lakiin epäselvästi. Ohjauksen täytyy mahdollistaa kuitenkin 
palvelujen innovatiivisuus ja kokeilutoiminta ilman sitovaa 
normiohjausta. 

26. 29 §:ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan 
kunnan tai kuntayhtymän välisestä tulosohjauksesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueen ja tuotantovastuussa olevan 
alueen välillä sovelletaan tulosohjausta?

Vastaus: Kyllä.

27. Turvaako 30 § asianmukaisesti asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen liittyvään 
valmisteluun ja päätöksentekoon?

Vastaus: EI. Toisesta momentista tulisi poistaa sanat ’mahdollisuuksien 
mukaan’
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Laissa ei pidä olla 3. pykälän mukaista esimerkinomaista luetteloa 
asiakasosallistumisen keinoista. On riittävää, että 
osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava. 

28. Muita huomioita luvusta 5

Ei muita huomioita.

6 luku Rahoitus

29. 33 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten 
jakautumisesta. Säännöksen mukaan kuntien maksuosuus perustuu 
asukasmäärään, jota on painotettu valtionosuuslaskennassa 
käytettävillä iällä ja sairastavuudella. Kunnat voivat sopia sote-alueen 
perustamissopimuksessa myös muiden 
valtionosuuslaskentaperusteiden huomioimisesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on säännöksen mukainen 
päätösvalta?

Vastaus: Kyllä.

30. 34 §:ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän rahoituksesta. Järjestämispäätöksessä määritellään 
kaikille tuottamisalueille yhdenmukaisista korvausperusteista. 
Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava 
järjestämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja 
tehokkuusvaatimukset, jolloin korvausperusteet voivat vaihdella 
tuotantoalueittain. Pidättekö tätä tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

31. 36 §:ssä säädetään hoidon ja kustannusten korvaamisesta eräissä 
tilanteissa. Onko säännöksen mukainen kustannusten 
korvaamisperiaate tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

32. 37–39 §:ssä säädetään valtion koulutuskorvauksista. 
Koulutuskorvausten maksuedellytykset säilyvät säännösten perusteella 
nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

33. 40–46 §:ssä säädetään valtion korvauksista tutkimustoimintaan. 
Tutkimusrahoituksen kohdentamisperusteet säilyvät säännösten 
perusteella nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?
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Vastaus: Kyllä.

34. Muita huomioita luvusta 6 

Pykälät 37–46 ovat sinänsä tarkoituksenmukaisia, mutta valtion tulee 
korvata koulutuksesta ja tutkimuksesta koituvat kustannukset 
täysimääräisesti. Tällä hetkellä rahoitusvaje on useita kymmeniä 
miljoonia euroja vuodessa. Valtion korvausvastuun koulutuksesta ja 
tutkimuksesta tulee ottaa huomioon myös sosiaalihuollon tarpeet.

7 luku Viranomaisvalvonta

35. Huomioita 7 luvun säännöksistä

Ei muita huomioita

8 luku Erinäiset säännökset

36. Huomioita 8 luvun säännöksistä 

Lakiehdotuksen 54 §:ssä säädetään sote-alueen 
varautumisvelvollisuudesta yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa. Pykälästä on seurauksena 
moniportainen ohjaus, koska ehdotetun muotoilun mukaan 
tuottamisvastuussa olevan kunnan sosiaali- terveydenhuollon 
organisaatiota ohjataan osana sekä kunnan häiriötilanteisiin 
varautumista että sosiaali- ja terveysalueen häiriötilanteisiin 
varautumisen kokonaisuutta. Pykälä tulee muotoilla siten, että sosiaali- 
ja terveysalue ohjaa alueensa tuottamisvastuussa olevien kuntien ja 
kuntayhtymien varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä 
edellyttäviin häiriötilanteisiin. Helsingin erityispiirteet maan 
pääkaupunkina aiheuttavat erityisen syyn yhteen sovittaa sote-
valmiussuunnitelmat erityisesti Helsingin kaupungin yleisen 
valmiussuunnitelman kanssa.

55 §:n mukaan erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja 
terveysministeriö voi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja 
koordinaatiovastuun itselleen. Tämä muuttaisi normaaliolojen 
johtovastuita, mikä on vastoin perusperiaatetta, että poikkeusoloissakin 
pyritään toimimaan organisaatioita muuttamatta.

Lakiluonnoksen rekisterinpitomalli (§ 59) on kannatettava, mutta 
lakiluonnoksessa ei oteta kantaa rekisterien muodostumiseen, niiden 
lukumäärään tai rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn 
suostumussäädöksiin. Tätä kokonaisuutta tulisi täsmentää ja mainita 
tullaanko lakiluonnoksen kanssa samalla aikataululla ja rinnalla 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 72 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/9
08.10.2014

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

käynnistämään rekistereitä ja niiden käyttöä koskevan 
lainsäädäntökokonaisuuden arviointi ja mahdollinen muutostyö 
vastaamaan sote-järjestämislain tavoitteita. 

Voimaanpanolaki

37. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 §:ssä on 
tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. 
Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alueen 
kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 
tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet 
rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue 
muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, 
kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun 
sote-alueeseen? (Liite: Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat)

Vastaus: Kyllä.

38. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso 
perustelluksi kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella 
muodostettavaan sote-alueeseen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi 
kuulua?

 HYKS-erva
 KYS-erva
 OYS-erva
 TAYS-erva
 TYKS-erva

  

39. 8 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Pykälään ei sisälly 
kuntarakennelain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa 
henkilöstölle. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei kantaa

Helsinki on noudattanut periaatetta, että Helsinki ei irtisano henkilöstöä 
tuotannollisista ja taloudellista syistä. 

40. 9 §:ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä. Onko 
omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei.
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Ehdotettu säädösteksti ei ole riittävän täsmällinen 
omaisuusjärjestelyjen osalta.  

41. 11§:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen rahoituksen 
siirtymäjärjestelystä. Säännökseen on säädetty kunnan rahoitusosuutta 
koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, mikäli kunnan rahoitusosuus 
muuttuu nykyisestä. Onko rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden 
siirtymäaika riittävä?

Vastaus: Kyllä

42. 12 §:ssä säädetään kunnille ja kuntayhtymille myönnettävästä 
muutostuesta. Onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä?

Vastaus: Ei

On tärkeää, että muutostuki vastaa muutoksesta aiheutuvista 
kustannuksista.

43. Muita huomioita voimaanpanolaista

Ei muita huomioita.

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

44. Onko varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta säädetty 
mielestänne tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Kyllä

Lopuksi

45. Mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityisesti huomioida?

Ei vastausta.

46. Voitte lopuksi tuoda esiin yleisiä näkökulmia hallituksen 
esitysluonnokseen liittyen. Listatkaa alkuun mielestänne kolme 
tärkeintä näkökulmaa.

1. Lakiehdotuksen tärkein uudistus verrattuna nykytilaan on 
kantokyvyltään ja väestömäärältään riittävän suurten 
järjestämisvastuussa olevien alueiden syntyminen. 
Järjestämislaki integroi nykyisen pirstaleisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuun yhteen kokonaisuuteen 
sekä peruspalvelujen että erikoistason palvelujen osalta samalle 
johdolle ja samaan talousarvioon. Tämä antaa sote-alueelle 
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vahvan aseman sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa lain 
tavoitteiden mukaisesti, mitä on pidettävä myönteisenä 
mahdollisuutena. Uusi rakenne ei saa tätä kuitenkaan 
välittömästi aikaan, vaan sote-alueen on käytettävä 
monipuolisesti järjestämispäätöksen ja talousarvion antamia 
ohjauskeinoja ja vahvaa johtamista.

2. Lain tulee mahdollistaa riittävän monipuoliset tuotantorakenteet ja 
nykyisen toimivan tuotantorakenteen jatkuvuus, koska 
uudistuksen aikataulu on nopea. 

3. Lakiehdotuksen perusteluista puuttuu lähes täydellisesti arvio 
taloudellisista, hallinnollista, asiakas- ja potilas- sekä 
henkilöstövaikutuksista. Vaikutusarvio olisi pitänyt olla 
käytettävissä hyvissä ajoin ennen erittäin merkittävästä 
lakiesityksestä lausumista.

4. Rahoitusperiaatteet korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. 
Uudessa järjestelmässä suuri paino pitäisi laittaa 
ennaltaehkäisyn ja sitä tukevien toimenpiteiden taloudellisten 
edellytysten turvaamiseen. Jatkossa tämä asiaa on selvitettävä 
ennen kuin lopullisista rahoitusperiaatteista päätetään.

  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lakiehdotuksen vaikutusarvioinnin tekee Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos. Tätä lausuntoa laadittaessa arvio ei ole käytettävissä. Voidaan 
kuitenkin todeta, että onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja 
terveydenhuollon vertikaalisella ja horisontaalisella integraatiolla sekä 
huolellisesti toteutetulla talousohjauksella voisi olla huomattavia 
välillisiä kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja 
terveydellistä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.

Käsittely

17.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli asiantuntijana läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä.

Asia käsiteltiin viraston henkilöstötoimikunnassa 17.9.2014. 
Henkilöstötoimikunta merkitsi järjestöneuvottelukunnan lausunnon 
tiedoksi. Lausunto on sähköpostitse toimitettu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenille tiedoksi 17.9.2014.
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1. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 10; Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen 
tuottajan rooli terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta 
vaativimpia palveluja.

Kannattajat: Jouko Malinen

2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 11; Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli 
erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien 
kehitysvamma- ja muiden vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana.

Kannattajat: Jouko Malinen

3. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 45; Kyllä

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

4. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 68; loppuun lause. "Valtion korvausvastuun 
koulutuksesta ja tutkimuksesta tulee ottaa huomioon myös 
sosiaalihuollon tarpeet".

Kannattajat: Joonas Leppänen

5. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 92;loppuun uusi kpl:" Rahoitusperiaatteet 
korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa järjestelmässä suuri 
paino pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä tukevien toimenpiteiden 
taloudellisten edellytysten turvaamiseen. Jatkossa tämä asiaa on 
selvitettävä ennen kuin lopullisista rahoitusperiaatteista päätetään".

Kannattajat: Joonas Leppänen

6. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 13 poistetaan kohta

Kannattajat: Markku Vuorinen

7. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Esitän, että kappaleessa (19), kohdassa 8 
vastataan kysymykseen kielellisten oikeuksien turvaamisesta EI sekä 
lisätään perusteluna "Itse säännös ei turvaa kielellisiä oikeuksia 
käytännössä vaan jättää niiden toteutumisen täysin poliittisten 
päättäjien valtaan"

Kannattajat: Anna Vuorjoki
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8. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään yleistekstin loppuun (kappaleen 16 jälkeen) 
seuraava kappale: 
"Lakiehdotuksen suurimpana ongelmana on se, että se heikentäisi 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle eri 
kuntayhtymälle tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten 
kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava. Kohdassa 19§ tulisikin 
panostaa enemmän demokratian toteutumisedellytyksiin.”

Kannattajat: Laura Nordström

9. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappale 12 ”Lakiehdotus ei kuitenkaan 
riittävän selvästi mahdollista erilaisia tuottamisrakenteita eikä 
esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä kilpailua, vaikka siihen 
rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. Myös potilaiden ja 
asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei ole otettu huomioon 
lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele riittävän selkeästi 
potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

10. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Kappaleen 59 teksti ”Laissa ei pidä olla 3. pykälän 
mukaista esimerkinomaista luetteloa asiakasosallistumisen keinoista. 
On riittävää, että osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava.” 
poistetaan.

Kannattajat: Joonas Leppänen

11. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kysymyksen 27 vastaus muotoon 
”EI. Toisesta momentista tulisi poistaa sanat ’mahdollisuuksien 
mukaan’.” 

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ilman 
äänestystä.

12. Vastaehdotus:
Laura Nordström: s 4 ennen kohtaa 17 lisäys:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä, että lain perusteluissa (s. 
51) todetaan, ettei korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 
järjestämiseen esitetä muutoksia. Tämä tulee toteuttaa säilyttämällä 
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nykyisen terveydenhuoltolain 17 §:n sisältö järjestämislakiin sopivalla 
tavalla."

Kannattajat: Joonas Leppänen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ilman 
äänestystä.

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 10; Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen 
tuottajan rooli terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta 
vaativimpia palveluja

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Äänten mennessä tasan 6-6, puheenjohtajan ääni ratkaisi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 11; Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli 
erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien 
kehitysvamma- ja muiden vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Tuomas Nurmela

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 45; Kyllä

Jaa-äänet: 1
Hannu Tuominen

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuomas 
Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Seija Muurinen

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 68; loppuun lause. "Valtion korvausvastuun 
koulutuksesta ja tutkimuksesta tulee ottaa huomioon myös 
sosiaalihuollon tarpeet".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 92;loppuun uusi kpl:" Rahoitusperiaatteet korostavat 
ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa järjestelmässä suuri paino 
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pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä tukevien toimenpiteiden 
taloudellisten edellytysten turvaamiseen. Jatkossa tämä asiaa on 
selvitettävä ennenkuin lopullisista rahotiusperiaatteista päätetään".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

6. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 13 poistetaan kohta

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

7. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että kappaleessa (19), kohdassa 8 vastataan 
kysymykseen kielellisten oikeuksien turvaamisesta EI sekä lisätään 
perusteluna "Itse säännös ei turvaa kielellisiä oikeuksia käytännössä 
vaan jättää niiden toteutumisen täysin poliittisten päättäjien valtaan"

Jaa-äänet: 2
Seija Muurinen, Hannu Tuominen
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Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

8. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään yleistekstin loppuun (kappaleen 16 jälkeen) 
seuraava kappale: 
"Lakiehdotuksen suurimpana ongelmana on se, että se heikentäisi 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle eri 
kuntayhtymälle tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten 
kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava. Kohdassa 19§ tulisikin 
panostaa enemmän demokratian toteutumisedellytyksiin.”

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

9. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale 12 ”Lakiehdotus ei kuitenkaan riittävän 
selvästi mahdollista erilaisia tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi 
selkeästi tue tuottajien välistä kilpailua, vaikka siihen rahoituksen 
ohjauksella olisi mahdollisuus. Myös potilaiden ja asiakkaiden 
valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei ole otettu huomioon 
lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele riittävän selkeästi 
potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.”
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Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Seija Muurinen, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Nordström

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

10. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 59 teksti ”Laissa ei pidä olla 3. pykälän 
mukaista esimerkinomaista luetteloa asiakasosallistumisen keinoista. 
On riittävää, että osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava.” 
poistetaan.

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Laura Nordström, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Äänten mennessä tasan 6-6 ratkaisi puheenjohtaja ääni. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Hannu Juvonen, vs. virastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi
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§ 322
Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan 
(pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja 
hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan 
osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin 
omistukseen, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 
31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä palveluyhtiön toiminnan järjestämisen tämän 
päätöksen perusteluissa kuvatun siirtymäaikajärjestelyn 
periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki alkaa 
siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa 
tarvitsemansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut, 

 hyväksyä palveluyhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon 
liittyvät pääomajärjestelyt,

 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain 
korkeintaan noin 30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan 
noin 20 prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
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tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia 
erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön 
asemaan ja tekemään saatavien kokemusten pohjalta 
tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi,

 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen, 

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Palmia-liikelaitoksen 
toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä 
järjestelyistä, palveluyhtiön toimintaan sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämiseen liittyvistä 
siirtymäaikajärjestelyistä sekä kaupungin ruoka-
huoltopalvelukonseptia koskevan kokonaisselvityksen 
reunaehdoista sekä, 

 että palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta 
henkilöstön työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön 
henkilöstön työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna 
vähintään Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten 
työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä. (Mari 
Holopainen)

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.
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Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Pilvi Torsti valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että

 kaupunginvaltuusto kehottaa kuntalain 
kilpailuneutraliteettipykälän vaatimusten mukaisesti 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa 
määritellään Palmian tuottavan toimialansa palveluita 
kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja yhteisöille ja todetaan 
Palmian toimivan markkinoilla kuntalain mukaisesti vain 
vähäisessä määrin. Uusi Palmia toimii 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla joko 
vetäytyen markkinoilta tai perustaen erillisen yhtiön markkinoilla 
tapahtuvaa toimintaa varten. Tämä toteuttaa valtuustostrategian 
kirjauksen: ”Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman 
toiminta- ja hallintomallit järjestetään 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.”

 Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa vaatimaan 
Palmialta esityksen mittareista, joilla jatkossa seurataan Palmian 
työn kilpailukykyisyyttä ja tehokkuutta, kun se ei kilpaile 
markkinoilla. Palmiaa kehotetaan esittämään kaupungille myös 
muita mitattavia tavoitteita liittyen vammaisten, 
maahanmuuttajien, osatyökykyisten ja muiden vaikeasti 
työllistyvien työllistäminen.

 Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa 
valmistelemaan yhteistyössä opetuslautakunnan ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan alaisten virastojen kanssa suunnitelman 
ruokahuoltopalvelujen hankinnasta huhtikuuhun 2015 
mennessä.

 Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa 
valmistelemaan esityksen kilpailutuksien laajuudesta, kun 
ruokahuoltopalvelujen hankinnasta on tehty selvitys ja ratkaisu.

 Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa seuraamaan 
valmistelussa olevan uuden hankintalain vaikutuksia Palmian 
toiminnalle ja pohtimaan Palmian toiminnan jatkokehittämistä 
hankintalain muutosten aikataulussa. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa tehdyn esityksen 
valmisteluun seuraavalla ohjeistuksella:
-kaupunginvaltuusto kehottaa kuntalain kilpailuneutraliteettipykälän 
vaatimusten mukaisesti kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 
2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa 
määritellään Palmian tuottavan toimialansa palveluita 
kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja yhteisöille ja todetaan 
Palmian toimivan markkinoilla kuntalain mukaisesti vain vähäisessä 
määrin. Uusi Palmia toimii kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellyttämällä tavalla joko vetäytyen markkinoilta tai perustaen erillisen 
yhtiön markkinoilla tapahtuvaa toimintaa varten. Tämä toteuttaa 
valtuustostrategian kirjauksen: ”Palmian, Helsingin Energian ja 
Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.”
-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa vaatimaan Palmialta 
esityksen mittareista, joilla jatkossa seurataan Palmian työn 
kilpailukykyisyyttä ja tehokkuutta, kun se ei kilpaile markkinoilla. 
Palmiaa kehotetaan esittämään kaupungille myös muita mitattavia 
tavoitteita liittyen vammaisten, maahanmuuttajien, osatyökykyisten ja 
muiden vaikeasti työllistyvien työllistäminen.
-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
yhteistyössä opetuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
alaisten virastojen kanssa suunnitelman ruokahuoltopalvelujen 
hankinnasta huhtikuuhun 2015 mennessä.
-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
esityksen kilpailutuksien laajuudesta, kun ruokahuoltopalvelujen 
hankinnasta on tehty selvitys ja ratkaisu
-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa seuraamaan 
valmistelussa olevan uuden hankintalain vaikutuksia Palmian 
toiminnalle ja pohtimaan Palmian toiminnan jatkokehittämistä 
hankintalain muutosten aikataulussa 

Jaa-äänet: 43
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni 
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Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 41
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Harri Lindell, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Nasima 
Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Johanna Sumuvuori, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Tom Packalén

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty seuraava 
vastaehdotus:

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana 
ehdottanut, että valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
Palmian toiminta- ja hallintomallin sisäiset kehittämistarpeet ja muuttaa 
niitä tarpeen vaatiessa niin, että Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- ja turvapalvelut puretaan ja siirretään Helsingin kaupungin 
asianomaisen lautakunnan alaisuuteen ja ohjaukseen. Tällöin Palmian 
toiminnat säilyvät Helsingin kaupungin omana toimintana ja EU-
säännösten ulottumattomissa.

Lisäksi keskustelun kuluessa oli valtuutettu Dan Koivulaakso 
valtuutettu Jape Lovénin kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen 
seuraavin perustein:

 Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä ei tule hyväksyä 
kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, joka merkitsee 
nykyisen toiminnan pilkkomista osakeyhtiöön ja 
liikelaitokseen. 

 Osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin 
liikelaitoksen. Kaupunginvaltuustolla olisi erittäin rajalliset 
mahdollisuudet saada tietoa ja vaikuttaa osakeyhtiön 
toimintaan. 

 Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön 
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alainen toiminta on vähäistä eikä edellytä liikelaitoksen 
pilkkomista esitetyllä tavalla. Pilkkomisen seurauksena 
Palmia-liikelaitoksen kannattavuus ja useat sadat työpaikat 
ovat vaarassa. 

 Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön 
alainen toiminta on vähäistä, joten Palmia-liikelaitos voi joko 
luopua tästä toiminnasta tai yhtiöittää tämän toiminnan. Nämä 
vaihtoehdot tulee selvittää tavoitteena, että näiden toimintojen 
kannattavuus taataan ja vältytään työpaikkojen menetyksiltä. 

 Tässä yhteydessä ei ole tarvetta määritellä opetusviraston, 
sosiaali- ja terveysviraston taikka varhaiskasvatusviraston 
palvelujen kilpailuttamisesta. Virastojen tuottamien 
tukipalvelujen kilpailuttamista ei ole tarkoituksenmukaista 
kytkeä Palmia-ratkaisuun. 

 Palmia-ratkaisun yhteydessä voidaan hyväksyä 
ruokahuoltopalvelunkonseptin kokonaisselvityksen 
käynnistäminen ja toteuttaminen. Tässä yhteydessä tulee 
ottaa huomioon Palmia-liikelaitoksen toiminnan edellytykset 
kaupungin ruokahuollon toteuttamiseksi käyttäen hyväksi 
muun muassa jo olemassa olevaa eri toimipisteiden 
keittiöverkostoa.

Edelleen keskustelun kuluessa oli valtuutettu Mari Holopainen 
valtuutettu Otso Kivekkään kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

Selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä 
kilpailuttamiskriteereissä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Ensin otetaan valtuutettu Helena Kantolan 
vastaehdotus äänestykseen. Tämän jälkeen otetaan valtuutettu Dan 
Koivulaakson hylkäysehdotus äänestykseen. Mikäli valtuutettu Dan 
Koivulaakson ehdotus hyväksytään, raukeaa ehdotettu toivomusponsi.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan vastaehdotus 
hyväksytty.
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JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
Palmian toiminta- ja hallintomallin sisäiset kehittämistarpeet ja muuttaa 
niitä tarpeen vaatiessa niin, että Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- ja turvapalvelut puretaan ja siirretään Helsingin kaupungin 
asianomaisen lautakunnan alaisuuteen ja ohjaukseen. Tällöin Palmian 
toiminnat säilyvät Helsingin kaupungin omana toimintana ja EU-
säännösten ulottumattomissa.

Jaa-äänet: 43
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, 
Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen

Tyhjä: 33
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, 
Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, 
Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Seppo Kanerva, Silvia Modig

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan 
vastaehdotusta.

6 äänestys

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

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä ei tule hyväksyä 
kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, joka merkitsee nykyisen 
toiminnan pilkkomista osakeyhtiöön ja liikelaitokseen. Osakeyhtiön 
hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin liikelaitoksen. 
Kaupunginvaltuustolla olisi erittäin rajalliset mahdollisuudet saada 
tietoa ja vaikuttaa osakeyhtiön toimintaan. Palmia-liikelaitoksen 
kilpailuneutraliteettilainsäädännön alainen toiminta on vähäistä eikä 
edellytä liikelaitoksen pilkkomista esitetyllä tavalla. Pilkkomisen 
seurauksena Palmia-liikelaitoksen kannattavuus ja useat sadat 
työpaikat ovat vaarassa. Palmia-liikelaitoksen 
kilpailuneutraliteettilainsäädännön alainen toiminta on vähäistä, joten 
Palmia-liikelaitos voi joko luopua tästä toiminnasta tai yhtiöittää tämän 
toiminnan. Nämä vaihtoehdot tulee selvittää tavoitteena, että näiden 
toimintojen kannattavuus taataan ja vältytään työpaikkojen 
menetyksiltä. Tässä yhteydessä ei ole tarvetta määritellä 
opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston taikka 
varhaiskasvatusviraston palvelujen kilpailuttamisesta. Virastojen 
tuottamien tukipalvelujen kilpailuttamista ei ole tarkoituksenmukaista 
kytkeä Palmia-ratkaisuun. Palmia-ratkaisun yhteydessä voidaan 
hyväksyä ruokahuoltopalvelunkonseptin kokonaisselvityksen 
käynnistäminen ja toteuttaminen. Tässä yhteydessä tulee ottaa 
huomioon Palmia-liikelaitoksen toiminnan edellytykset kaupungin 
ruokahuollon toteuttamiseksi käyttäen hyväksi muun muassa jo 
olemassa olevaa eri toimipisteiden keittiöverkostoa.

Jaa-äänet: 43
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
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Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi 
Sevander, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Harri Lindell, Tom Packalén

Poissa: 1
Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

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

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten 
työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka 
Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Veronika Honkasalo, Kauko Koskinen, Terhi Mäki, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander

Tyhjä: 26
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina 
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Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sara Paavolainen, 
Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, 
Nasima Razmyar, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Seppo Kanerva, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen 
ehdottaman toivomusponnen.

Seuraavat valtuutetut ilmoittivat pöytäkirjaan merkittäväksi 
hylkäysehdotuksen mukaisen eriävän mielipiteensä: 

Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Eija Loukoila, Pentti Arajärvi, Dan 
Koivulaakso, Jape Lovén, Nina Huru, Sara Paavolainen, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Helena Kantola, Nasima Razmyar, Nuutti 
Hyttinen, Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Laura 
Kolbe, Sirkku Ingervo, Silvia Modig, Terhi Peltokorpi, Pilvi Torsti, Päivi 
Lipponen, Paavo Arhinmäki, Timo Laaninen, Rene Hursti, Thomas 
Wallgren, Maija Anttila, Jukka Järvinen, Anna Vuorjoki, Yrjö Hakanen, 
Zahra Abdulla, Terhi Mäki, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Tuomo 
Valokainen

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
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matti.malinen(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Selvitystyöryhmän johtopäätökset

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on 
annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät 
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi 
(yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva 
siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Kaupunginhallituksen kehotuksesta kaupunginkanslian ja Palmia-
liikelaitoksen (Palmia) edustajista muodostettu selvitystyöryhmä 
valmisteli ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 
kuntalain kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Selvitystyöryhmän ehdotusten mukaan Palmian toiminta saatetaan 
kilpailuneutraliteettisäännösten mukaiseen tilaan järjestämällä Palmian 
toiminnot siten, että ruokahuolto- ja puhelin-/hyvinvointipalvelutoiminnot 
jäävät liikelaitokseen, kun taas kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoiminnot siirretään perustettavalle yhtiölle. 
Henkilöstöruokailutoiminta yhtiöitetään siltä osin kuin se on 
toiminnallisesti tarkoituksenmukaista. 

Esitetyn toiminta- ja hallintomallin perusteena on se, että ruokahuolto- 
ja puhelin-/hyvinvointipalvelutoimintojen osalta kaupungilla on 
strateginen intressi varmistaa palvelujen luotettavuus ja toimivuus. 
Kilpailuneutraliteettisääntelyn mukainen tilanne saavutetaan 
lopettamalla toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla eli luopumalla 
kyseisiin toimintoihin liittyvästä ulkoisesta myynnistä sekä luopumalla 
osallistumisesta kaupungin omiin kilpailutuksiin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 93 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
08.10.2014

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

Kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen osalta kaupungilla ei ole 
vastaavaa strategista intressiä, vaan kaupungin intressi on 
taloudellinen eli palvelujen kustannustehokas toteutus. Myöskään 
henkilöstöruokailuun ei nähdä liittyvän strategista intressiä, joten 
toiminta esitetään yhtiöitettäväksi pois lukien ne toimipisteet, joissa 
henkilöstöruokailu on järjestetty osana hallintokuntien 
asiakasruokailutoimintaa (koulu-, sairaala- yms. ruokailu). 

Henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittäminen mahdollistaa sen, että kyseisten toimintojen osalta 
voidaan tulevaisuudessa toimia kilpailluilla markkinoilla. Samalla se 
tarkoittaa sitä, että kaupungin tulee avata omat hankintansa kyseisissä 
palveluissa siirtymäkauden aikana vaiheittain kilpailulle.

Jatkovalmistelupäätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.5.2014, 96 § kehottaa 
kaupunginkansliaa yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa 
jatkamaan selvitystyöryhmän raportin johtopäätösten pohjalta 
valmistelua Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien 
järjestämiseksi. 

Toiminta- ja hallintomallien järjestämisen jatkovalmistelussa on 
valmisteltu ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen 
jatkamista liikelaitosmuodossa sekä valmisteltu ehdotus Palmia-
liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoimintojen yhtiöittämiseksi sekä yhtiöittämiseen liittyväksi 
siirtymäajaksi.

Palveluyhtiön toiminta ja siihen liittyvä siirtymäaika

Jatkovalmistelun osana palveluyhtiön elinkelpoisuudesta on laadittu 
taloudellisia selvityksiä. Perustamisensa jälkeen palveluyhtiö kehittää 
toimintaansa liiketaloudellisista lähtökohdista kaupungin 
omistajapoliittisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti. Yhtiöllä tulee 
olla kilpailukyvyn mahdollistamiseksi vastaavat toimintaedellytykset 
kuin kilpailijoillaan. Tämä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta siirtyä 
noudattamaan vastaavaa työehtosopimusta kuin kilpailijat.

Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä tulee varmistaa se, 
että kaupunki saa jatkossakin tarvitsemansa laadukkaat tukipalvelut 
kustannustehokkaasti. Lisäksi perustettavalle palveluyhtiölle tulee 
antaa mahdollisuus valmistautua toimimaan kilpailluilla markkinoilla. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 94 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
08.10.2014

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

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu 
siirtymäaikajärjestely, jonka keskeinen lähtökohta on se, että 
kaupungin tarvitsemista palveluyhtiön toimialaan kuuluvista palveluista 
luodaan viisi tarkoituksenmukaista kokonaisuutta, kukin noin 20 
prosenttia yhtiöitettävien toimintojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. 
Kaupungin virastot ja laitokset solmivat palveluyhtiön kanssa kuhunkin 
kokonaisuuteen kuuluvista palveluista määräaikaiset sopimukset, 
joiden pituus on kokonaisuudesta riippuen 3–7 vuotta. Määräaikaisten 
sopimusten päätyttyä virastot ja laitokset hankkivat palvelut 
kilpailuttamalla julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, 
jäljempänä hankintalaki) mukaisesti.

Palmian yhtiöitettävien toimintojen osalta siirrot palveluyhtiöön 
toteutetaan kuntalain siirtymäsäännöksen puitteissa eli 31.12.2014 
mennessä. Yhtiöittämisessä noudatetaan liikkeenluovutuksen 
periaatetta eli henkilöstö siirtyy yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. 
Siirtyvien henkilöiden osalta siirtosopimus neuvotellaan ja valmistellaan 
työntekijäjärjestöjen kanssa sen jälkeen, kun yhtiöittämisestä on 
päätetty.

Ruokahuoltopalvelukonseptia koskeva selvitys

Kaupungin nykyinen vanhaan ruokatehtaaseen perustuva 
ruokahuoltopalvelun toteutustapa (ruokahuoltopalvelukonsepti) ei 
mahdollista riittävän modernia ja tehokasta toiminta- ja tuotantotapaa. 
Kaupungin on suunniteltava ja otettava käyttöön uusi 
ruokahuoltopalvelukonsepti, joka mahdollistaa sen, että liikelaitokseen 
jäävässä ruokahuoltopalvelutoiminnassa pystytään tulevaisuudessa 
paitsi toimimaan tehokkaasti myös sopeutumaan nopeasti 
toimintaympäristössä ja asiakkaiden sekä toimipaikkojen tarpeissa 
tapahtuviin muutoksiin. 

Ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisimmasta toteutustavasta 
päättäminen edellyttää kokonaisselvitystä kaupungin nykyisen 
keittiöverkoston kunnosta ja mahdollisuuksista sen nykyistä 
tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kokonaisselvitys käynnistetään 
Palmian toiminta- ja hallintomallien järjestämistä sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamista koskevan päätöksen tekemisen 
jälkeen. Selvitys tehdään kaupunginkanslian johdolla siten, että siihen 
osallistuvat Palmian sekä sen keskeisten asiakasvirastojen ja 
kiinteistöviraston tilakeskuksen edustajat. 

Selvityksessä on otettava huomioon erityisesti tulevaisuuden 
ruokahuoltotarpeet ja tuotanto-/valmistustavat, ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamisen määrästä tehtävä linjaus sekä olemassa olevan 
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keittiöverkon tehokkaampi hyödyntäminen ruokahuoltopalveluihin 
liittyvien investointien pienentämiseksi.

Kaupungin ruokahuoltoon liittyvä tulevien vuosien investointitarve on 
erittäin merkittävä. Investointitarvetta voidaan pienentää 
suunnittelemalla kaupungin ruokahuoltopalvelukonsepti niin, että 
kaupungin olemassa olevaa keittiökapasiteettia hyödynnetään nykyistä 
tehokkaammin. Lisäksi tarvetta kaupungin omalle 
ruokahuoltokapasiteetille ja siihen kohdistuville investoinneille voidaan 
vähentää hankkimalla nykyistä enemmän ruokahuoltopalveluja 
kilpailutuksen kautta markkinoilta.

Ruokahuollon kilpailutuksen lisääminen

Nykyisellään opetusviraston ruokahuollosta on kilpailutettu noin 12,5 
prosenttia ja sosiaali- ja terveysviraston ruokahuollosta noin 6 
prosenttia. Kaupungin ruokahuoltotuotannon joustavuuden ja 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi, ruokahuoltoon tarvittavien 
investointien rajaamiseksi sekä vertailuhintojen saamiseksi kaupungin 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutusta on tarpeellista lisätä. 

Selvitystyöryhmä lähti loppuraportissaan opetusviraston, sosiaali- ja 
terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston näkemyksiin perustuen 
siitä laskennallisesta oletuksesta, että kilpailutuksen määrä kaupungin 
ruokahuoltopalveluissa tulisi olemaan tulevaisuudessa noin 30 
prosenttia. 

Opetuslautakunta esitti lausunnossaan, että opetusviraston 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutusta avataan vähintään 32,5 prosenttiin 
(yhteensä noin 60 kohdetta) nykyisen 12,5 prosentin sijaan. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta sekä varhaiskasvatuslautakunta puolsivat 
lausunnoissaan myös kilpailuttamisen lisäämistä, mutta pitivät 30 
prosentin määrää liian suurena. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 
lausunnossaan, että kilpailutuksen määrää sosiaali- ja terveysviraston 
ruokahuoltopalveluissa tulisi lisätä maksimissaan 10 prosenttiin. Ottaen 
kuitenkin huomioon kilpailutuksen lisäämisellä tavoitellut vaikutukset 
sekä sen, että sosiaali- ja terveysviraston ruokahuoltopalveluista on jo 
nykyisellään kilpailutettu noin 6 prosenttia, tulee kilpailutuksen määrää 
lisätä noin 20 prosenttiin myös sosiaali- ja terveysviraston 
ruokahuoltopalveluista.

Lautakuntien lausunnot huomioon ottaen kilpailutusta esitetään 
lisättäväksi viiden vuoden kuluessa hallitusti ja vaiheittain noin 32,5 
prosenttiin opetusviraston ruokahuoltopalveluista sekä noin 20 
prosenttiin sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston 
ruokahuoltopalveluista.
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Tukipalvelujen keskittäminen

Kaupungin tukipalveluja on tehtyjen linjausten perusteella keskitetty 
Palmiaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 
2013–2016 on todettu, että tukipalvelujen keskittämistä jatketaan. 

Palveluyhtiölle on tarkoituksenmukaista keskittää opetusviraston 
ruotsinkielisen päivähoidon omana toimintana tällä hetkellä tuottamat 
siivouspalvelut ja teknisentyön kalustonhoidon palvelut sekä 
varhaiskasvatusviraston omana toimintana tuottamat puhtauspalvelut.

Tukipalvelujen keskittäminen perustettavalle palveluyhtiölle toteutetaan 
siten, että ko. toiminnot ja niitä hoitava henkilöstö siirtyy 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti palveluyhtiön palvelukseen 
sen perustamisen jälkeen. Lisäksi kyseiset palvelut otetaan osaksi 
aiemmin kuvattua siirtymäaikajärjestelyä ja siihen liittyviä kaupungin 
tarvitsemista palveluyhtiön toimialaan kuuluvista palveluista 
muodostettavia sopimuskokonaisuuksia.

Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalveluiden osalta on 
tarkoituksenmukaista odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallisten järjestämisratkaisujen suuntaviivoja ennen kuin 
päätetään palvelujen keskittämisestä. Ennen päätöstä tulee myös 
tarkastella vaihtoehtoa, jossa laitoshuoltopalvelut keskitettäisiin 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Desiko -
liikelaitokselle. Samassa yhteydessä selvitetään sosiaali- ja 
terveysviraston omana toimintana tuottamien vahtimestaripalvelujen 
keskittämistä palveluyhtiöön.

Kaupungin muiden hallintokuntien omana toimintana tuottamien 
kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen osalta keskittämistä selvitetään 
erikseen palveluyhtiön toiminnan käynnistämiseen liittyvän siirtymäajan 
aikana.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelman 2013–2016 
hyväksymisestä 24.4.2013, § 122. Kaupunginhallitus päätti 
strategiaohjelmaa koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään 
20.5.2013, § 605 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä 
Palmia-liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset Palmian 
toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.
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Asian valmistelua varten muodostettiin selvitystyöryhmä talous- ja 
suunnittelukeskuksen, sittemmin kaupunginkanslian sekä Palmian 
edustajista. Työryhmän työskentelyn tukena käytettiin NAG Oy:n 
konsultteja.

Selvitystyöryhmä kuuli työskentelynsä aikana Palmian suurimpia 
asiakasvirastoja sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia. Lisäksi 
valmistelun aikana Palmiassa informoitiin henkilöstön edustajia työn 
etenemisestä. 

Esityslistan liitteenä oleva selvitystyöryhmän loppuraportti esiteltiin 
henkilöstöjärjestöjen edustajille 15.4.2014. Kaupungin 
henkilöstötoimikunnalle asiaa esiteltiin 30.4.2014.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.5.2014, 96 § merkitä 
tiedoksi selvitystyöryhmän loppuraportin, ja kehottaa 
kaupunginkansliaa yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa 
jatkamaan raportin johtopäätösten pohjalta valmistelua liikelaitoksen 
toiminta- ja hallintomallien järjestämiseksi niin, että tarvittavat 
muutokset on mahdollista toteuttaa 31.12.2014 mennessä. 

Konsernijaoston päätöksen mukaan toiminta- ja hallintomallien 
järjestämisen jatkovalmistelussa valmistellaan 
ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä 
puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamista liikelaitosmuodossa 
sekä valmistellaan 31.8.2014 mennessä ehdotus Palmia-liikelaitoksen 
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittämiseksi sekä yhtiöittämiseen liittyväksi siirtymäajaksi.

Konsernijaosto päätti myös kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä 
Palmia-liikelaitoksen ja keskeisten asiakasvirastojen kanssa 
valmistelemaan kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen toteutusta. 

Lisäksi konsernijaosto päätti pyytää lausuntoa Palmia-liikelaitoksen 
johtokunnalta, opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
sekä varhaiskasvatuslautakunnalta.

Palmian toiminta- ja hallintomallien järjestämisen jatkovalmistelua on 
jatkettu konsernijaoston päättämien linjausten mukaisesti. 
Jatkovalmistelun loppuraportti on esityslistan liitteenä.

Kilpailuneutraliteettisääntely

Eduskunta hyväksyi 18.6.2013 lain kuntalain muuttamisesta 
(626/2013). Laki velvoittaa kunnat antamaan kilpailutilanteessa 
markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, 
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yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) 31.12 
2014 mennessä. Pääosin Euroopan komission EU-
valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen 
perustuva lakimuutos tuli voimaan 1.9.2013.

Kuntalain muutoksen tavoitteena on poistaa aiemmin voimassa olleen 
lainsäädännön mahdollistamia toiminnan organisointitavasta johtuvia 
kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukiongelmia silloin, kun kunta tai 
kuntayhtymä toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. 

Kuntalain uudistettujen säännösten mukaan kunnan hoitaessa tehtävää 
kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä 
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (ns. 
yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuus koskee myös 
liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. 

Kuntalain muutosten voimaantullessa kilpailutilanteessa markkinoilla 
harjoitetulle toiminnalle on säädetty siirtymäaika vuoden 2014 loppuun 
(työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten palvelujen 
tuottamisen osalta 2016 loppuun). Kunnan tai kuntayhtymän on 
viimeistään siirtymäajan puitteissa siirrettävä kilpailutilanteessa 
markkinoilla hoitamansa tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai 
säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei 
toiminta vääristä kilpailua. Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on 
mahdollistaa kilpailutilanteessa harjoitettujen toimintojen hallittu 
siirtäminen markkinoille.

Kuntalain muutoksen taustalla on osaltaan alustava ratkaisu, jonka 
Euroopan komissio antoi Palmiaa koskevassa kanteluasiassa 
14.4.2010. Komission näkemyksen mukaan oikeudellisesta asemasta 
johtuvaa konkurssiin liittyvän liiketaloudellisen riskin puuttumista 
voidaan pitää kunnallisille liikelaitoksille myönnettynä 
rajoittamattomana valtiontakauksena. Lisäksi kunnalle myönnetyt 
veroedut (vapautus yhtiö-, kiinteistö- ja pääomaverosta) ovat komission 
näkemyksen mukaan valikoivia ja EU:n valtiontukisäännösten vastaisia 
etuja.

Komissio ilmoitti 20.8.2013, että Palmiaa koskeva kantelu ratkeaa 
kuntalain kilpailuneutraliteettia koskevien muutosten myötä. Komissio 
kuitenkin totesi, että se tulee seuraamaan kuntalain muutoksen 
vaikutuksia valtiontukikysymyksiin. Komissio ilmoitti lisäksi 1.4.2014 
päättäneensä Palmiaa koskevan kantelun käsittelyprosessin, mutta 
muistutti samalla, että syyskuussa 2014 järjestetään erillinen 
tilannekatsaustapaaminen kuntalain kilpailuneutraliteettisäännösten 
noudattamiseen liittyen. Komissio totesi myös, että uusi 
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tutkintamenettely voidaan käynnistää, jos kilpailuneutraliteettiin liittyvät 
ongelmat jäävät ratkaisematta.

Kansallisena valvontaviranomaisena toimivan Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston edustajat olivat 2.4.2014 keskustelemassa 
kaupunginkanslian edustajien kanssa Palmiaa koskevista 
kilpailuneutraliteettikysymyksistä sekä kuntalaissa säädetyn 
siirtymäajan noudattamisesta.

Palmian markkinatoiminta

Kuntalaissa tai sen perusteluissa (HE 32/2013 vp) ei ole selkeästi 
määritelty, milloin kyse on toimimisesta kilpailutilanteessa markkinoilla. 
Hallituksen esityksessä on kuitenkin esitetty tiettyjä kriteerejä, joiden 
perusteella on mahdollista tapauskohtaisesti harkita, onko kyse 
toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla vai ei. Näitä kriteerejä ovat 
muun muassa yksityisen elinkeinonharjoittajan tarjoaman palvelun 
vastaavuus, palvelun hinnoittelu sekä toiminnan kohdistuminen 
rajoittamattomaan asiakaskuntaan.

Kilpailuneutraliteettisäännökset koskevat kaikkea kaupungin toimintaa 
niin virasto- kuin liikelaitosmuodossa. Palmian tuottamien palvelujen 
osalta ei ole kyse kuntalaissa yhtiöittämisvelvollisuuden ulkopuolelle 
nimenomaisesti rajatusta toiminnasta, esim. kunnan lakisääteisestä 
tehtävästä. Tästä syystä selvitystyöryhmä on arvioinut Palmian osalta 
toimintokohtaisesti sitä, toimiiko se kilpailutilanteessa markkinoilla, ja 
jos toimii, niin miten asia on tarkoituksenmukaista ratkaista kuntalaissa 
säädetyn siirtymäajan puitteissa.

Palmian toimintojen osalta voidaan todeta, että markkinoilla on 
yksityisiä elinkeinonharjoittajia, jotka tuottavat vastaavia ruokahuolto-, 
puhelin-/hyvinvointi-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluita kuin Palmia. 

Palmia on osallistunut myös kaupungin ulkopuolisiin kilpailutuksiin ja 
sillä on toimintaa, joka kohdistuu kaupungin ulkopuolisiin tahoihin eli 
ns. rajoittamattomaan asiakaskuntaan. Näin ollen Palmian toiminnot 
täyttävät useammankin hallituksen esityksessä mainitun kriteerin 
toimimiselle kilpailutilanteessa markkinoilla. 

Vaikka Palmian ulkoisen myynnin osuus koko liikelaitoksen 
liikevaihdosta on ollut varsin pieni, kyse ei ole kuntalaissa sallitusta 
vähäisestä eli satunnaisesta myynnistä. Palmian harjoittama ulkoinen 
myynti ei ole satunnaista ylikapasiteetin myyntiä, vaan perustuu 
tehtyihin pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin. Palmia ei siten voi 
liikelaitoksena jatkaa nykyisen kaltaista myyntiä ulkopuolisille. Palmian 
toiminnan osalta on kuntalain säännöksistä johtuen toteutettava 
tarvittavat muutokset ennen siirtymäajan päättymistä 31.12.2014. 
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Tämä tarkoittaa joko liikelaitoksen yhtiöittämistä kokonaan/osittain tai 
ulkoisesta myynnistä luopumista. 

Siltä osin, kuin Palmia tuottaa palveluja kaupungin hallintokunnille 
ilman kilpailutusta, kyse ei ole toimimisesta kilpailutilanteessa 
markkinoilla vaan kunnan omasta toiminnasta. Kunnan oma toiminta ei 
muodosta markkinoita, eikä kuntalaissa säädetty 
yhtiöittämisvelvollisuus koske sitä.

Selvitystyöryhmän johtopäätökset

Kaupunginkanslian ja Palmian edustajista koottu selvitystyöryhmä esitti 
loppuraportissaan, että Palmian

 ruokahuoltopalvelutoimintaa ja puhelin-
/hyvinvointipalvelutoimintaa jatketaan liikelaitosmuodossa, 

 kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelut yhtiöitetään,

 henkilöstöruokailutoiminta yhtiöitetään siltä osin, kuin se on 
toiminnallisesti tarkoituksenmukaista.

Loppuraportin mukaisessa toimintamallissa ruokahuolto- ja puhelin-
/hyvinvointipalvelutoimintaa harjoittavan liikelaitoksen toimintaa ohjaa 
liikelaitoksen johtokunta. Yhtiömuotoista toimintaa ohjataan kaupungin 
tytäryhtiöitä koskevien omistaja- ja konserniohjauksen periaatteiden 
mukaisesti konsernijaoston toimesta. 

Edelleen työryhmä esitti, että kaupungin tulee tehdä linjaus 
kilpailuttamisen mahdollisesta lisäämisestä ruokahuoltopalvelujen 
hankkimisessa sekä tukipalvelujen keskittämisen mahdollisesta 
jatkamisesta Palmiaan tai palveluyhtiöön, jos se päätetään perustaa.  

Lisäksi selvitystyöryhmä esitti loppuraportissaan, että kilpailuttamista 
koskevan linjauksen jälkeen tulee käynnistää kattava kokonaisselvitys 
kaupungin keittiöverkostosta kaupungin tulevan 
ruokahuoltopalvelukonseptin määrittelemiseksi ja siihen liittyvien 
investointitarpeiden pienentämiseksi. 

Palmian edustajat selvitystyöryhmässä esittivät eriävän mielipiteen 
työryhmän loppuraportista. 

Selvitystyöryhmän loppuraportti ja siihen liittyvä eriävä mielipide ovat 
esityslistan liitteinä.

Liikelaitoksessa jatkettavan toiminnan järjestäminen kilpailuneutraliteettisääntelyn mukaisesti
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Kaupungilla on strateginen intressi Palmian 
ruokahuoltopalvelutoimintaan kuuluvissa oppilaitos-, päiväkoti-, 
sairaalaruokailussa sekä vanhusten ruokailussa. Strategisena 
intressinä on ruokahuollon tarjoaminen laadukkaasti sekä ruokahuollon 
toimintavarmuuden varmistaminen. Tämä strateginen intressi tukee 
sitä, että ruokahuoltopalveluja tuotetaan jatkossakin 
liikelaitosmuodossa.

Jatkamalla ruokahuoltopalvelutoimintaa liikelaitosmuodossa, on lisäksi 
mahdollista säilyttää oppilasruokailun arvonlisäverotukseen liittyvä 
taloudellinen etu, jonka määräksi on arvioitu vuositasolla yli miljoona 
euroa. Oppilasruokailu on arvonlisäverotonta toimintaa, joten siihen 
liittyviin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot eivät ole 
vähennyskelpoisia. Liikelaitosmuodossa oppilasruokailun raaka-aine- 
ym. hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot voidaan kuitenkin käsitellä 
kuntapalautusjärjestelmässä, jolloin ne eivät jää kaupungille 
kustannukseksi. Yhtiömuodossa ko. arvonlisäverot sen sijaan jäisivät 
yhtiölle kustannukseksi, koska kuntapalautusjärjestelmää ei sovelleta 
osakeyhtiöihin. 

Vastaava arvonlisäveroetu liittyy liikelaitosmuodossa myös 
ruokahuoltoinvestointeihin siltä osin, kuin ne kohdistuvat 
arvonlisäverottomaan toimintaan (lähinnä oppilasruokailu). 
Investointeihin liittyvä arvonlisäveroetu on kertaluonteinen ja riippuu 
arvonlisäverottomaan toimintaan kohdistuvan investointiosan 
suuruudesta. Selvitystyöryhmän loppuraportissa on tarkasteltu 
tilannetta, jossa ruokahuoltoinvestointeihin liittyvä liikelaitosmuodossa 
kuntapalautusjärjestelmän kautta (oppilasruokailuun kohdistuvan 
investoinnin osalta) saatava kertaluonteinen arvonlisäveroetu olisi 7–9 
miljoonaa euroa. 

Arvonlisäverottoman oppilasruokailutoiminnan siirtämisestä yhtiöön 
aiheutuisi myös kertaluonteinen arvonlisäverokustannus, koska 
siirtyvien tavaroiden ja palvelujen siirtoa pidettäisiin arvonlisäverolain 
(1501/1993) näkökulmasta myyntinä. Kaupunki joutuisi tilittämään 
valtiolle myyntiin sisältyvän arvonlisäveron määrän.

Kaupungilla on strateginen intressi myös Palmian toteuttamissa 
puhelin- ja hyvinvointipalveluissa. Palmia vastaa muun muassa koko 
kaupungin vaihdepalveluista strategisesti tärkeää Merex-tietokantaa 
käyttäen. Lisäksi Palmia hoitaa matkapalvelukeskustoimintaa ja tarjoaa 
ympärivuorokautisia turvapuhelin- ja virtuaalihoitopalveluja. Strategisen 
intressin vuoksi puhelin- ja hyvinvointipalvelutoiminnan harjoittaminen 
liikelaitosmuodossa on jatkossakin perusteltua.
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Toiminnan jatkaminen liikelaitosmuodossa edellyttää kuntalain 
säännösten nojalla kuitenkin sitä, että liikelaitos ei harjoita toimintaa 
kilpailluilla markkinoilla eli käytännössä luopuu ulkoisesta myynnistä ja 
tarjouskilpailuihin osallistumisesta. 

Arvion mukaan Palmialla on liikelaitokseen jäävissä toiminnoissa 
ulkoista myyntiä yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa (noin 4 prosenttia 
liikevaihdosta). Ulkoisen myynnin määrään sisältyy myös sellainen 
palvelutuotanto, jonka Palmia on voittanut kaupungin omissa 
kilpailutuksissa. Liikelaitosmuodossa osallistuminen edes kaupungin 
omiin kilpailutuksiin ei ole kuntalain säännösten johdosta mahdollista. 

Ulkoisen myynnin osuus suhteessa Palmian kokonaisliikevaihtoon on 
vähäinen, joten siitä luopumisella ei ole olennaista taloudellista 
vaikutusta Palmian toimintaan. Luopumisella voi sen sijaan olla 
henkilöstö-vaikutuksia, joiden suuruus riippuu luonnollisen 
vaihtuvuuden lisäksi siitä voidaanko ko. tehtävissä olevat henkilöt 
siirtää uuden palveluntuottajan tai palveluntuottajien palvelukseen 
kilpailutusten yhteydessä. 

Palmian ruokahuoltopalveluiden ulkoisesta myynnistä luopuminen 
tarkoittaa arvioiden mukaan nykyisellä ruokahuollon toimintamallilla 
noin 50 henkilötyövuoden vähenemistä. Siltä osin kuin kyse on 
kaupungin omista kilpailutuksista, joihin liikelaitosmuotoinen Palmia ei 
voi enää osallistua, kilpailutus- ja sopimusehdoin on mahdollista 
edellyttää uuden palveluntuottajan ottavan ko. tehtäviä hoitanut 
henkilöstö palvelukseensa. Palmian kaupungin ulkopuolisille tahoille 
tuottamien palvelujen osalta henkilöstön siirto ei ole mahdollista.

Henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen yhtiöittäminen

Kaupungilla ei ole strategista intressiä Palmian kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelujen osalta. Kaupungin intressi on taloudellinen eli 
palvelujen kustannustehokas toteutus. Kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalveluja tarjoavat Palmian ohella myös useat markkinatoimijat. 

Henkilöstöruokailupalveluissa ei ole vastaavaa strategista intressiä kuin 
muissa ruokahuoltopalveluissa. Henkilöstöruokailu on kilpailtu toimiala, 
ja markkinoilta on saatavissa kaupungin tarvitsemassa laajuudessa 
vastaavaa palvelua. Henkilöstöruokailuun liittyviä toimenpiteitä tulee 
siten arvioida muusta ruokahuoltopalvelutoiminnasta erikseen 
taloudellisen intressin näkökulmasta. 

Osakeyhtiömuoto edistää henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelujen kustannustehokasta tuottamista sekä mahdollistaa 
palvelujen tarjoamisen kilpailluilla markkinoilla. Yhtiöllä on myös 
liikelaitosta paremmat edellytykset kehittää toimintaansa 
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liiketaloudellisista lähtökohdista ja markkinaehtoisesti. Lisäksi 
osakeyhtiömuodossa voidaan säilyttää olemassa oleva ulkoisen 
myynnin liikevaihto. Henkilöstöruokailun liikevaihdosta erittäin 
merkittävä osa muodostuu myynnistä ulkopuolisille asiakkaille. Tästä 
myynnistä jouduttaisiin luopumaan, jos henkilöstöruokailutoiminta jäisi 
harjoitettavaksi liikelaitoksessa. Taloudellisten vaikutusten lisäksi 
liikevaihdon vähenemisellä olisi huomattavia henkilöstövaikutuksia, 
joiden suuruuteen vaikuttaisi jossain määrin henkilöstön luonnollinen 
vaihtuvuus. 

Palmian toiminta- ja hallintomallin järjestämistä valmistellut 
selvitystyöryhmä tarkasteli myös Palmian kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelujen mahdollisen yhtiöittämisen markkinavaikutuksia. 
Kyseisten toimintojen kannalta relevanteilla toimialoilla toimii 
pääkaupunkiseudulla useita suuria yrityksiä sekä lukuisa joukko 
pienempiä yrityksiä, joten markkinoilla on kilpailua. Palmian 
mahdollisesti yhtiöitettävien toimintojen liikevaihto suhteessa 
markkinoiden kokoon ei ole myöskään niin suuri, että yhtiöittämisellä 
voitaisiin katsoa olevan merkittävää vaikutusta markkinoihin. 

Edellä mainituilla perusteilla Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- ja turvapalvelutoiminta on tarkoituksenmukaista yhtiöittää. 
Perustettavalla palveluyhtiöllä tulee olla kilpailukyvyn 
mahdollistamiseksi vastaavat toimintaedellytykset kuin kilpailijoillaan. 
Tämä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta siirtyä noudattamaan 
vastaavaa työehtosopimusta kuin yhtiön kilpailijat. Palveluyhtiön 
hallitus päättää yhtiössä sovellettavasta työehtosopimuksesta 
kaupungin konserniohjeistuksen mukaisella tavalla. 

Perustamisensa jälkeen palveluyhtiö kehittää toimintaansa kaupungin 
päättämien omistajapoliittisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.

Palveluyhtiön perustaminen

Kaupunginkansliassa on laadittu henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- ja turvapalvelutoiminnan yhtiöittämistä koskeva suunnitelma 
yhteistyössä Palmian kanssa. Esityslistan liitteenä on luonnos 
palveluyhtiön perustamissopimukseksi sekä yhtiöjärjestykseksi. 

Lisäksi kaupunginkanslia on valmistellut yhteistyössä Palmian kanssa 
taloudelliset selvitykset palveluyhtiön kilpailukykyisyydestä. 
Taloudellisten selvitysten teossa on ulkopuolisena asiantuntijana 
toiminut NAG Oy. Taloudelliset laskelmat sisältyvät esityslistan liitteenä 
olevaan jatkovalmistelun loppuraporttiin.

Henkilöstön siirto palveluyhtiöön
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Palveluyhtiöön siirrettävien toimintojen henkilöstö siirtyy palveluyhtiön 
palvelukseen. Henkilöstön siirto toteutetaan liikkeenluovutuksen 
periaatteen mukaisesti.

Lähtökohtana on, että kaikki 31.12.2014 vakinaisessa virka- tai 
työsuhteessa olevat henkilöt niistä liikelaitoksen toiminnoista, jotka 
siirretään perustettavaan palveluyhtiöön, siirtyvät yhtiöön. 
Määräaikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt, joiden 
määräaikaisuuden peruste säilyy 31.12.2014 jälkeen, siirtyvät yhtiön 
palvelukseen aiemmin sovituksi määräajaksi samalla periaatteella kuin 
vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Palvelussuhteen 
ehdot säilyvät ennallaan siirtymätilanteessa. 

Palveluyhtiön henkilömäärän arvioidaan olevan vuoden 2015 alussa 
noin 1 400 henkilöä.

Palveluyhtiöön siirtyvien henkilöiden osalta siirtosopimus neuvotellaan 
ja valmistellaan työntekijäjärjestöjen kanssa sen jälkeen, kun 
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen 
yhtiöittämisestä on päätetty. 

Henkilöstön eläke-etuudet järjestetään kunnallisen eläkelain tasoisina. 
Yhtiö ottaa eläkevakuutuksen Kevasta.

Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli Palmian toiminta- ja 
hallintomallien järjestämisasiaa kokouksissaan 21.8.2014 ja 15.9.2014. 
Henkilöstötoimikunnan lausunto on esityslistan liitteenä.

Omaisuuden siirto ja palveluyhtiön pääomitus

Palveluyhtiölle on perusteltua siirtää yhtiöittämiseen liittyen 
liikelaitoksen taseessa oleva yhtiön liiketoiminnan kannalta tarpeellinen 
käyttö-omaisuus sekä toimintaan kohdistuvat varat ja velat. 
Käyttöomaisuus siirretään perustettavalle yhtiölle käyvästä arvosta. 

Yhtiön avaavan taseen loppusumma tulee olemaan tämänhetkisen 
arvion mukaan noin 23 miljoonaa euroa, josta oman pääoman osuus 
on noin 14 miljoonaa euroa. Oma pääoma jakautuu osakepääomaan ja 
sidottuun vapaaseen omaan pääomaan. Oma pääoma maksetaan 
yhtiölle osittain rahana ja osittain apporttina eli luovuttamalla 
liikelaitoksen taseessa olevia omaisuuseriä yhtiön osakkeita vastaan. 
Apportin lopulliset arvot määräytyvät vuoden 2014 tilinpäätöksen 
perusteella.

Verotus

Varainsiirtoverolain (931/1996) mukaan varainsiirtoveroa on 
maksettava kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Palveluyhtiöön 
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siirrettävä käyttöomaisuus on irtainta omaisuutta, joka ei ole 
varainsiirtoveron alaista. Omaisuuden siirtoon liikelaitoksesta 
palveluyhtiöön ei siten liity varainsiirtoveroseuraamuksia. 

Arvonlisäverolain 19 a §:n mukaan myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen 
osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen 
luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään 
luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan 
tarkoitukseen. Omaisuuden siirto liikelaitokselta palveluyhtiölle 
toteutetaan apporttiluovutuksena, joka on arvonlisäverolain 19 a §:ssä 
tarkoitettu liikkeen luovutus. Palveluyhtiö ryhtyy lisäksi käyttämään 
kaikkia apportin kohteena olevia tavaroita ja palveluja 
arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Näin 
ollen omaisuuden siirrosta palveluyhtiölle ei aiheudu 
arvonlisäveroseuraamuksia. 

Liikelaitosmuodossa toimiessaan Palmia ei ole maksanut tuloksestaan 
tuloveroa. Palveluyhtiö joutuu muiden osakeyhtiöiden tapaan maksa-
maan vuotuisesta verotettavasta tuloksestaan tuloveroa 
yhteisöverokannan (tällä hetkellä 20 prosenttia) mukaan.

Palveluyhtiön toiminnan käynnistäminen

Perustettavan palveluyhtiön toiminnan käynnistäminen on suunniteltu 
kaksivaiheiseksi. Ensi vaiheessa perustetaan yhtiö, ja huolehditaan sen 
toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin 
liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten 
yhtiölle valitaan kolmijäseninen kaupungin viranhaltijoista ja 
työntekijöistä muodostettava väliaikainen hallitus ja oman toimen ohella 
toimiva väliaikainen toimitusjohtaja. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan nimeämistä koskeva asia 
tuodaan konsernijaoston päätettäväksi erikseen toiminta- ja 
hallintomallien järjestämistä koskevien päätösten tekemisen jälkeen.

Perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toimintansa vuoden 2015 
alussa. Tätä toista vaihetta varten yhtiön on tarkoitus pitää joulukuussa 
2014 ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään muun muassa osake-
annista Helsingin kaupungille sekä muista tarvittavista toiminnan 
siirtämiseen ja perustettavan yhtiön aloittamiseen liittyvistä 
yhtiökokouksen päätettäviin kuluvista asioista.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan väliaikaisen 
hallituksen tilalle yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen hallitus 
(kolmesta viiteen jäsentä). Yhtiön varsinaisen hallituksen jäsenten 
valinnassa tulee ottaa huomioon palveluyhtiön toimiminen kilpailluilla 
markkinoilla ja varmistua siitä, että hallituksella on kollektiivisesti riittävä 
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asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja 
liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Varsinainen hallitus valitsee täysipainoisen toiminnan alkaessa yhtiölle 
kokopäivätoimisen toimitusjohtajan.

Yhtiöittämiseen liittyvä siirtymäaikajärjestely

Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä tulee varmistaa se, 
että kaupunki saa jatkossakin tarvitsemansa laadukkaat tukipalvelut 
kustannustehokkaasti. Lisäksi perustettavalla palveluyhtiöllä tulee olla 
mahdollisuus valmistautua toimimaan kilpailluilla markkinoilla ennen 
kuin kaupunki alkaa kilpailuttaa palveluyhtiön tuottamia palveluita. 
Vastaavasti kaupungin virastot ja laitokset tarvitsevat aikaa 
valmistautua tarvitsemiaan palveluja koskevien kilpailutusten 
järjestämiseen. 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi jatkovalmistelun aikana 
on laadittu siirtymäaikajärjestelyä koskevat periaatteet, joiden tarkempi 
kuvaus on esityslistan liitteenä. Siirtymäaikajärjestelyn keskeinen 
lähtökohta on se, että kaupungin tarvitsemista palveluyhtiön toimialaan 
kuuluvista palveluista luodaan viisi tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. 
Kukin kokonaisuus vastaa noin 20 prosenttia yhtiöitettävien toimintojen 
yhteenlasketusta liikevaihdosta. Kokonaisuuksien muodostamisessa 
otetaan liikevaihdon lisäksi huomioon muun muassa nykyisten 
kaupungin sisäisten sopimusten kesto, asiakasvirasto sekä 
maantieteellinen alue. Sopimuskokonaisuudet määritellään syksyn 
2014 aikana yhteistyössä kaupunginkanslian ja Palmian kesken 
asiakasvirastojen tarpeet huomioon ottaen.  

Siirtymäaikajärjestelyn toteuttamiseksi kaupungin virastot ja laitokset 
solmivat palveluyhtiön kanssa kuhunkin kokonaisuuteen kuuluvista 
palveluista määräaikaiset sopimukset, joiden pituus on 
kokonaisuudesta riippuen 3–7 vuotta. Kunkin määräaikaisen 
sopimuksen päätyttyä virastot ja laitokset hankkivat kyseiseen 
sopimukseen perustuneet palvelut hankintalain mukaisesti julkisina 
hankintoina. Kutakin kokonaisuutta koskevien sopimusten 
voimassaolon päättyessä kilpailutukseen tulee siten aina kerrallaan 20 
prosenttia kaupungin tarvitsemista palveluyhtiön tuotettavaksi 
siirrettävistä palveluista. Palveluyhtiö voi halutessaan osallistua näihin 
tuleviin kilpailutuksiin, mutta kaupungin virastot ja laitokset eivät enää 
määräaikaisten sopimusten päätyttyä hanki siltä palveluja ilman 
kilpailutusta.  

Suunnitellun siirtymämallin osalta on riittävää, että palveluyhtiö on eri 
kokonaisuuksia koskevien määräaikaisten sopimusten 
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solmimisajankohtana kaupungin hankintalain mukainen sidosyksikkö. 
Sidosyksikköasema edellyttää, että palveluyhtiö harjoittaa pääosaa 
toiminnastaan kaupungin kanssa. Oikeuskäytännössä tämän on tulkittu 
tarkoittavan enintään noin 10 prosentin suuruista ulkoisen myynnin 
osuutta.

Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvapalvelutoimintojen tämänhetkinen ulkoinen myynti on alle 10 
prosenttia liikevaihdosta, joten sidosyksikköaseman säilyttäminen 
yhtiöittämisen yhteydessä ei edellytä nykyisestä ulkoisesta myynnistä 
luopumista.

Valvontaviranomaisena toimivan Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa on 
käyty alustavia keskusteluja siirtymäaikajärjestelyn hyväksyttävyydestä 
kilpailuneutraliteettisäännösten kannalta.

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonsepti ja keskitetyn tuotannon investointitarpeet

Kaupungin ruokahuollon nykyinen toimintamalli rakentuu erityisesti 
oppilas- ja päiväkotiruokailun osalta pitkälti Pakkalan vanhan 
ruokatehtaan varaan. Palmian kehittämistoiminnasta huolimatta 
nykyinen ruokatehdas ei mahdollista riittävän modernia ja tehokasta 
toiminta- ja tuotantotapaa. Kaupungin on suunniteltava ja otettava 
käyttöön uusi ruokahuoltopalvelukonsepti, joka mahdollistaa sen, että 
liikelaitokseen jäävässä ruokahuoltopalvelutoiminnassa pystytään 
tulevaisuudessa paitsi toimimaan tehokkaasti myös sopeutumaan 
nopeasti toimintaympäristössä ja asiakkaiden sekä toimipaikkojen 
tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. 

Ruokahuoltopalvelukonseptin päivittämisen tarpeeseen vaikuttaa myös 
se, että kaupungin ruokahuoltoon liittyvä tulevien vuosien 
investointitarve on erittäin merkittävä. Ruokahuollon keskitetyn 
tuotantomallin edellyttämien ruokatehdas-/keskuskeittiöinvestointien 
(Pakkala, Kivikko) suuruudeksi on selvitystyöryhmän loppuraportissa 
arvioitu 150–200 miljoonaa euroa toteutustavasta ja laajuudesta 
riippuen. Mainitut investoinnit eivät sisälly kaupungin kymmenen 
vuoden investointiraamiin, joten ne eivät ole toteutettavissa kaupungin 
toimesta. Palmia ei myöskään pysty rahoittamaan ruokatehdas-
/keskuskeittiöinvestointeja omalla tulorahoituksellaan. Kaupungin 
ruokahuoltokonseptia suunniteltaessa on siten tarkasteltava 
mahdollisuuksia pienentää tarvittavia ruokahuoltopalveluinvestointeja. 

Kaupungin omana toimintana tuotettavan ruokahuoltopalvelun 
tarkoituksenmukaisimmasta toteutustavasta 
(ruokahuoltopalvelukonsepti) päättäminen on merkittävä ratkaisu, joka 
edellyttää kokonaisselvitystä kaupungin olemassa olevan 
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keittiöverkoston kunnosta ja mahdollisuuksista sen nykyistä 
tehokkaampaan hyödyntämiseen. 

Kokonaisselvitys on syytä käynnistää Palmian toiminta- ja 
hallintomallien järjestämistä sekä ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamisen määrää koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. 
Selvitys tulee tehdä kaupunginkanslian johdolla siten, että siihen 
osallistuvat Palmian sekä keskeisten asiakasvirastojen ja 
kiinteistöviraston tilakeskuksen edustajat, jotta pystytään 
muodostamaan kokonaisvaltainen näkemys 
tarkoituksenmukaisimmasta ruokahuoltokonseptista. 

Ruokahuoltokonseptiselvityksessä on otettava huomioon erityisesti 
tulevaisuuden ruokahuoltotarpeet ja käytettävissä olevat tuotanto-
/valmistustavat, linjaus ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen määrästä 
sekä olemassa olevan keittiöverkon tehokkaampi hyödyntäminen 
ruokahuoltopalveluihin liittyvien investointien pienentämiseksi. Vasta 
selvityksen jälkeen voidaan muodostaa perusteltu näkemys tulevasta 
ruokahuoltopalvelun investointitarpeesta ja päättää investointien 
tarkoituksenmukaisesta rahoitus- ja toteutustavasta.

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskeva kokonaisselvitys on 
tarpeen käynnistää ja toteuttaa siten, että sen tulokset voidaan ottaa 
huomioon kaupungin vuoden 2016 talousarviovalmistelussa ja vuosien 
2016–2018 taloussuunnitelmavalmistelussa.

Kaupungin tarvitsemien ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen

Palmian toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä päätettäessä tulee 
ottaa kantaa myös siihen kuinka suuri osa kaupungin 
ruokahuoltopalveluista hankitaan kilpailuttamalla. Kilpailuttamisen 
määrää koskeva linjaus on välttämätön kaupungin tulevan, nykyistä 
joustavamman, ruokahuoltopalvelukonseptin suunnittelemisen 
kannalta. 

Tällä hetkellä kilpailutusta on lähinnä opetusviraston 
ruokahuoltopalveluissa, noin 12,5 prosenttia tarvittavista palveluista 
(oppilas-/opiskelijamäärään perustuen). Näistä kilpailutuksista Palmia 
on voittanut puolet. Lisäksi opetusvirasto on yhteistyössä 
varhaiskasvatusviraston kanssa kilpailuttanut ruokahuoltopalvelut 
neljään päiväkotiin, joilla on yhteiset keittiöt koulujen kanssa. Sosiaali- 
ja terveysvirasto on kilpailuttanut vuonna 2010 kolmen palvelutalon 
ruokahuoltopalvelut, mikä vastaa noin 6 prosenttia viraston 
ruokahuoltopalveluiden tarpeesta. Uusi kilpailutuskierros ko. 
palvelutalojen osalta on vastikään päättynyt, sosiaali- ja 
terveyslautakunta teki hankintapäätöksen 17.6.2014, 265 §. 
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Selvitystyöryhmä lähti loppuraportissaan opetusviraston, sosiaali- ja 
terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston näkemyksiin perustuen 
siitä laskennallisesta oletuksesta, että kilpailutuksen määrä kaupungin 
ruokahuoltopalveluissa tulisi olemaan tulevaisuudessa noin 30 
prosenttia. Tämä tarkoittaisi vuoden 2013 mukaisilla toteumilla noin 7,5 
miljoonaa ateriasuoritetta vuositasolla. Yhteensä ateriasuoritteiden 
määrä vuonna 2013 oli noin 24,9 miljoonaa, josta kilpailutettua 
tuotantoa noin 1,8 miljoonaa suoritetta (Palmia voittanut osan 
kilpailutuksista). Lähivuosina ateriatarpeen määrä tulee arvioiden 
mukaan kasvamaan oppilasten ja opiskelijoiden, päiväkotilasten sekä 
vanhusten määrän kasvaessa.

Edellä mainitut ruokahuollon kannalta keskeiset asiakasvirastot ovat 
selvitystyöryhmän työskentelyn yhteydessä esittäneet pääasiallisina 
perusteluina kilpailutuksen laajentamiselle palvelutuotannon 
joustavuuden lisäämisen (asiakastarpeiden huomioon ottaminen, 
sopeutuminen muutoksiin), kustannustehokkuuden sekä 
vertailuhintojen saamisen. Opetuslautakunta esitti lausunnossaan 
kilpailutuksen lisäämistä vähintään 32,5 prosenttiin. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta sekä varhaiskasvatuslautakunta puolsivat myös 
kilpailuttamisen lisäämistä, mutta pitivät 30 prosentin määrää liian 
suurena. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lausunnossaan, että 
kilpailutuksen määrää sosiaali- ja terveysviraston 
ruokahuoltopalveluissa tulisi lisätä maksimissaan 10 prosenttiin.

Asiakasvirastojen toiminnan kannalta perusteltujen syiden lisäksi 
kilpailutuksen lisääminen on välttämätöntä myös ruokahuoltopalvelujen 
tulevien investointien pienentämiseksi. Vähentämällä kaupungin 
tarvitsemaa oman keskitetyn tuotannon kapasiteettia voidaan 
pienentää tulevien vuosien investointitarvetta. Tämä edellyttää paitsi 
uudenlaista ruokahuoltopalvelukonseptia myös sitä, että nykyistä 
suurempi osuus kaupungin tarvitsemista ruokahuoltopalveluista 
hankitaan markkinoilta. Ottaen huomioon kilpailutuksen lisäämisellä 
tavoitellut vaikutukset sekä sen, että sosiaali- ja terveysviraston 
ruokahuoltopalveluista on jo nykyisellään kilpailutettu noin 6 prosenttia, 
tulee kilpailutuksen määrää lisätä noin 20 prosenttiin myös sosiaali- ja 
terveysviraston ruokahuoltopalveluista.

Lautakuntien lausunnot huomioon ottaen kilpailutusta esitetään 
lisättäväksi viiden vuoden kuluessa hallitusti ja vaiheittain noin 32,5 
prosenttiin opetusviraston ruokahuoltopalveluista sekä noin 20 
prosenttiin sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston 
ruokahuoltopalveluista. 

Kilpailutuksen lisääminen tarkoittaa Palmian liikevaihdon vähenemistä 
ja vastaavasti henkilöstötarpeen pienenemistä, koska Palmia ei 
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liikelaitoksena voi kilpailuneutraliteettisyistä osallistua kaupungin 
järjestämiin kilpailutuksiin. Kaupunki voi kuitenkin kilpailutus- ja 
sopimusehdoilla varmistua siitä, että kunkin ruokahuoltokilpailutuksen 
voittajalla on velvollisuus ottaa palvelukseensa ko. tehtäviä Palmiassa 
hoitaneet henkilöt liikkeenluovutuksen periaatetta noudattaen. Tällöin 
kilpailun kohteena olevan toiminnon vakinainen ja määräaikainen 
henkilöstö siirtyy tarjouskilpailun voittaneen yrityksen palvelukseen ns. 
vanhoina työntekijöinä. Siirtyvien henkilöiden palvelussuhteeseen 
liittyvien etuuksien, kuten lomakorvausten, lomarahojen ja 
säästövapaiden, kustannukset ja vastuut määritellään yksiselitteisesti 
kilpailutusten tarjouspyynnöissä.

Opetuslautakunta esitti lausunnossaan, että ruokahuoltopalvelujen 
ohella myös siivouspalvelujen kilpailutusta laajennetaan vähitellen 
vähintään 32,5 prosenttiin. Edellä tarkemmin kuvatulla tavalla 
siivouspalvelut tullaan kuitenkin avaamaan vaiheittain kokonaan 
kilpailutukselle osana palveluyhtiön toimintaan liittyvää 
siirtymäaikajärjestelyä.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämiseen liittyvät selvitykset

Kaupungin itse hoitamien tehtävien saattamisesta kilpailuttamisen 
piiriin päättää kaupunginvaltuusto tilaajahallintokunnan tai 
keskushallinnon esityksestä. Kaupungin oman toiminnan 
kilpailuttamisen periaatteissa (Khs 11.2.2008, 170 §) edellytetään, että 
ennen kilpailuttamispäätöstä selvitetään päätöksenteon kannalta 
oleelliset asiat. Näitä ovat selvitys kyseisen toimialan markkinoiden 
toimivuudesta, arvio kilpailuttamisen kohteeksi joutuvan kaupungin 
yksikön kilpailukyvystä, arvio kilpailuttamisen avulla saavutettavista 
hyödyistä ja kilpailuttamisen kustannuksista sekä arvio kilpailuttamisen 
vaikutuksista kaupungin oman tuottajayksikön arvoon. Lisäksi 
kilpailuttavalla hallintokunnalla tulee olla käytössään kilpailun 
toteuttamisen kannalta riittävä asiantuntemus ja resurssit. 

Palmian ruokahuoltopalvelujen osalta selvitystyöryhmän työskentelyn 
ja jatkovalmistelun aikana on arvioitu edellä mainittuja seikkoja. 

Ruokahuoltopalvelujen osalta on olemassa toimivat markkinat, joilta 
osa kaupungin tarvitsemista ruokahuoltopalveluista pystytään 
hankkimaan. Markkinoilla toimii useita isoja yrityksiä, joilla on 
kapasiteettia tuottaa kaupungin kilpailuttamat ruokahuoltopalvelut. 
Toisaalta kilpailutettavien toimipistekokonaisuuksien 
tarkoituksenmukaisella rakentamisella voidaan pyrkiä luomaan 
edellytyksiä myös pienempien palveluntuottajien osallistumiselle 
tarjouskilpailuihin.  
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Kuntalain kilpailuneutraliteettisääntelystä johtuen liikelaitosmuotoon 
jäävä Palmian ruokahuoltotoiminto ei voi osallistua kaupungin 
tarjouskilpailuihin, joten liikelaitoksen liikevaihto perustuu jatkossa 
yksinomaan palvelutuotantoon kaupungille. Liikelaitoksen kilpailukyky 
suhteessa markkinatoimijoihin on merkityksellinen sen 
varmistamiseksi, että liikelaitos pystyy toteuttamaan kaupungin 
tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti. Palmialle jää kilpailutuksen 
lisäämisen jälkeenkin merkittävän suuruinen ruokahuoltokokonaisuus 
hoidettavaksi. Kilpailuttamisen lisääminen ei estä tämän toiminnan 
järjestämistä kustannustehokkaalla ja kaupungin kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla, joka mahdollistaa asiakastarpeiden ja 
toimintaympäristön muutosten nykyistä paremman huomioon 
ottamisen. 

Kilpailutuksen laajuudella on merkittävä vaikutus 
kustannustehokkuuden ohella kaupungin tulevaan 
ruokahuoltokonseptiin sekä ruokahuollon investointitarpeeseen. Jos 
kilpailutusta laajennetaan nykyisestä, voidaan ruokahuoltokonseptista 
tehdä nykyistä joustavampi, ja saada tulevaa investointitarvetta 
pienennettyä. Nämä ovat kustannustehokkuuden ohella kilpailutuksen 
lisäämisen keskeisiä lähtökohtia ja tavoitteita. 

Kaupungin tarvitsemien ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen 
lisääminen pienentää Palmian liikevaihtoa. Liikelaitoksen hoidettavaksi 
jäävä palvelukokonaisuus on kuitenkin mahdollista järjestää siten, että 
toiminta on kilpailukykyistä. Erityisesti sen jälkeen, kun kaupungin 
ruokahuoltokonsepti on kokonaisselvityksen tekemisen jälkeen 
päivitetty nykyaikaisemmaksi, joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen toteutus

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen käytännön toteuttaminen on 
kunkin palveluja hankkivan hallintokunnan vastuulla. Niiden tulee 
varmistua etukäteen siitä, että niillä on riittävä asiantuntemus ja 
resurssit kilpailutuksen toteuttamiseksi. Opetuslautakunnan 
näkemyksen mukaan opetusvirastolla on nykyisellään asiantuntemus ja 
resurssit kilpailutuksen lisäämiselle. Varhaiskasvatuslautakunta 
puolestaan katsoo, että hankintakeskuksen resursseja on jatkossa 
hyödynnettävä entistä enemmän ruokahuoltopalvelujen 
kilpailutuksissa. 

Kilpailutuksen lisääminen tulee tehdä suunnitelmallisesti asteittain. 
Tämä edellyttää niin asiakasvirastojen, Palmian, kaupunginkanslian 
kuin hankintakeskuksenkin yhteistyönä tehtävää jatkovalmistelua, jotta 
kilpailutettavista kohteista pystytään muodostamaan kaupungin 
kannalta tarkoituksenmukaisia, monipuolisia ja vertailukelpoisia 
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kokonaisuuksia, ja jotta kilpailutusten hoitamiseen on käytettävissä 
riittävät asiantuntijaresurssit. Tämä voi tarkoittaa myös 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen asiantuntijuuden keskittämistä 
osin tai kokonaan hankintakeskukseen. 

Lisäksi asiakasvirastojen tulee huolehtia riittävien seuranta- ja 
raportointijärjestelmien kehittämisestä, jotta ne voivat huolellisesti 
seurata kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia erityisesti palvelujen 
hintaan ja laatuun sekä henkilöstön asemaan. Saatavien kokemusten 
perusteella asiakasvirastot voivat tehdä tarvittaessa esityksiä 
kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi.

Tukipalvelujen keskittäminen

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 2013–2016 
on todettu, että tukipalvelujen keskittämistä jatketaan. 

Kaupungin tukipalveluja on suurelta osin keskitetty Palmiaan, mutta 
virastot tuottavat tukipalveluja vielä osin myös omana toimintanaan. 
Merkittävin yksittäinen tukipalvelu, jota ei ole keskitetty Palmiaan, on 
sosiaali- ja terveysviraston omana toimintanaan tuottama 
laitoshuoltopalvelu (noin 670 vakanssia). 

Selvitystyöryhmä totesi loppuraportissaan, että tukipalvelujen 
keskittäminen Palmiaan on järkevää tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi toiminta- ja hallintomalleista riippumatta. Keskittämällä 
voidaan saavuttaa muun muassa mittakaavaetuja, ja lisäksi 
hallintokunnissa voidaan keskittyä niiden ydintoimintaan. 

Vaikka tukipalvelujen keskittäminen ei suoraan liity Palmian toiminta- ja 
hallintomalleista päättämiseen, on otettava huomioon, että mahdolliset 
keskittämistoimenpiteet ovat toteutettavissa vain, jos kyseisiä toimintoja 
harjoitetaan liikelaitosmuodossa tai inhouse-yhtiönä. Tukipalvelujen 
keskittäminen palveluyhtiölle tulee siten toteuttaa ennen kuin yhtiö 
menettää sidosyksikköasemansa kaupunkiin nähden. 

Tukipalvelujen keskittämistä koskevan linjauksen tekemistä varten 
keskittämisen kannalta keskeisiltä lautakunnilta on pyydetty lausuntoja 
keskittämisestä.

Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan Palmialle on 
tarkoituksenmukaista keskittää opetusviraston ruotsinkielisen 
päivähoidon omana toimintana tällä hetkellä tuottamat siivouspalvelut 
(11 vakanssia) sekä teknisentyön kalustonhoidon palvelut (20 
vakanssia).
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Varhaiskasvatuslautakunta puoltaa varhaiskasvatusviraston omana 
toimintana tuotettujen puhtauspalvelujen keskittämistä Palmiaan. 
Keskittäminen tulisi koskemaan noin 280 vakanssia, joista noin 250 on 
tällä hetkellä täytettynä. Siivous- ja ruokahuoltopalvelusopimuksen 
mukaisten, Palmiaan vuonna 2010 keskitettyjen, yhdistelmävakanssien 
osalta lautakunta katsoo, että vakanssit tulee säilyttää jatkossakin niin, 
että tilaaja voi hankkia palvelut päivähoidon tarpeen mukaan cateringin 
puolelta. Lisäksi lautakunta toteaa lausunnossaan, että on 
varmistettava siivouspalvelujen pysyminen saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa. Keskittäminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa 
tilaajan ja tuottajan roolit rajaavat turhaan toimenkuvia, eikä mielekäs 
yhteistyö toteudu. 

Varhaiskasvatusviraston omana toimintana tuottamien 
ylläpitosiivouspalvelujen lisäksi Palmiaan tulisi 
varhaiskasvatuslautakunnan näkemyksen mukaan keskittää myös 
viraston tällä hetkellä ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankkimat 
perussiivouspalvelut.

Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalveluiden osalta on sosiaali- ja 
terveyslautakunnan esittämällä tavalla tarkoituksenmukaista odottaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten järjestämisratkaisujen 
suuntaviivoja ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä palvelujen 
keskittämisestä. Ennen lopullisia keskittämispäätöksiä tulee myös 
tarkastella vaihtoehtoa, jossa laitoshuoltopalvelut keskitettäisiin 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Desiko -
liikelaitokselle. Tarkastelu voidaan tehdä palveluyhtiön toiminnan 
käynnistämiseen liittyvän siirtymäkauden aikana ennen kuin yhtiö 
menettää ulkoisen myynnin lisääntymisen myötä 
sidosyksikköasemansa kaupunkiin nähden.   

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämästä kannasta poiketen sosiaali- 
ja terveysviraston vahtimestaripalvelujen (97 vakanssia) keskittämistä 
perustettavalle palveluyhtiölle on tarkoituksenmukaista tarkastella 
samassa yhteydessä laitoshuoltopalvelujen keskittämistä koskevan 
selvityksen kanssa. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukaisesti sosiaali- ja 
terveysviraston turvapalvelut on tarkoituksenmukaista hankkia 
jatkossakin kilpailuttamalla. Turvapalvelut eivät ole sellaisia strategisia 
palveluita, jotka olisi tarpeen tuottaa kaupungin omana toimintana. 
Lautakunnan näkemyksen mukaan kilpailuttamisella on voitu turvata 
viraston tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat 
palvelut.
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Kiinteistöpalveluja järjestetään omana toimintana kiinteistöviraston tila-
keskuksessa (65 vakanssia) sekä liikuntavirastossa, 
pelastuslaitoksessa ja rakennusvirastossa. Lisäksi kiinteistö-, siivous- 
ja turvapalveluja tuotetaan omana toimintana vähäisessä määrin 
eräissä muissakin kaupungin hallintokunnissa. Näiden tukipalvelujen 
osalta keskittämisen tarkoituksenmukaisuus on syytä harkita erikseen. 

Kaupungin on mahdollista hankkia tarvitsemiaan palveluja 
sidosyksikköyhtiöiltään ilman kilpailutusta, ja sopia samalla ko. 
palveluja tuottavan henkilöstön siirrosta yhtiöön. Näin ollen kaupungin 
hallintokuntien omana toimintana tuottamien kiinteistöpalvelujen 
mahdollinen keskittäminen palveluyhtiöön tulee tehdä yhtiön toiminnan 
käynnistämiseen liittyvän siirtymäkauden aikana ennen kuin yhtiö 
menettää ulkoisen myynnin lisääntymisen myötä 
sidosyksikköasemansa kaupunkiin nähden. Ennen keskittämistä 
koskevan päätöksen tekemistä on tarpeen saada ao. virastojen ja 
lautakuntien näkemykset keskittämisestä. 

Virastojen ja laitosten omana toimintana toteuttamien tukipalvelujen 
keskittäminen perustettavalle palveluyhtiölle toteutetaan siten, että 
kyseiset palvelut otetaan osaksi aiemmin kuvattua 
siirtymäaikajärjestelyä ja siihen liittyviä kaupungin tarvitsemista 
palveluyhtiön toimialaan kuuluvista palveluista muodostettavia 
sopimuskokonaisuuksia. Lisäksi ko. tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti palveluyhtiön palvelukseen 
sen perustamisen jälkeen. Siirron yhteydessä solmittavien 
määräaikaisten palvelusopimusten voimassaolon päättymisen jälkeen 
virastot kilpailuttavat ko. tukipalvelut.

Palveluyhtiön tarvitsemat kaupungin palvelut

1.9.2013 voimaan tulleen kuntalain muutoksen mukaan, kunta voi 
yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä tuottaa omana toimintanaan 
tukipalveluja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölleen. Helsingin 
kaupunki ja sen Palmia-liikelaitos voivat siten tuottaa perustettavalle 
palveluyhtiölle sen tarvitsemia tukipalveluita ilman 
yhtiöittämisvelvollisuutta. Tällaisia tukipalveluja ovat kuntalain 
perustelujen mukaan esimerkiksi kirjanpitoon ja palkkahallintoon sekä 
tietojärjestelmiin ja niiden ylläpitoon liittyvät palvelut.

Kuntalain 66 a §:n mukaan kunnan on hinnoiteltava tytäryhteisöille 
tarjoamansa tukipalvelut markkinaperusteisesti. Näin pyritään 
varmistamaan, että kilpailu ei vääristy, vaikka kunta voi 
poikkeussäännöksen nojalla tuottaa tukipalveluja kilpailutilanteessa 
markkinoilla omana toimintanaan. 
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Markkinaperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan sitä hintatasoa, jonka 
suuruiseksi vastaava yksityinen toimija hinnoittelisi palvelut. 
Lähtökohtana ovat siten toiminnasta saadut tulot ja siitä aiheutuvat 
muuttuvat kulut sekä toimintaan kohdistettavissa oleva osuus kiinteistä 
kuluista. Lisäksi hinnoittelussa on otettava huomioon välttämättömien 
investointien kustannukset sekä kohtuullinen tuotto sitoutuneelle 
pääomalle.

Kaupungin palveluyhtiölle mahdollisesti tarjoamia tukipalveluja tulee 
arvioida yhtiön tarpeiden näkökulmasta siten, että pyritään 
mahdollistamaan yhtiölle sen tarvitsemien kaupungin tarjoamien 
tukipalvelujen käyttö markkinaperusteiseen hintaan. 

Selvitystyöryhmän loppuraportissa ja sen liitteissä on kuvattu 
liikelaitoksen ja palveluyhtiön välisiä mahdollisia palvelutarpeita.

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan sekä lautakuntien lausunnot

Konsernijaosto päätti 26.5.2014 pyytää lausuntoa Palmian 
johtokunnalta toiminta- ja hallintomalleista sekä Palmian keskeisten 
asiakasvirastojen lautakunnilta kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin 
kokonaisselvitykseen liittyvistä lähtökohdista ja reunaehdoista, 
ruokahuoltopalveluihin liittyvän kilpailutuksen laajuudesta sekä 
hallintokuntien omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä. Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan asian 
päätöshistoriasta.

Palmian johtokunta toteaa lausunnossaan muun muassa, että 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti, ja sen on perusteltua 
jatkaa toimintaansa nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Palmian 
toiminnan taloudelliset edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä 
kaupungin palvelujen hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä 
osa kaupungin
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta. Johtokunta esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille, ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan ruokahuoltokonseptin 
kokonaisselvityksen lähtökohtien osalta muun muassa, että 
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 ruokapalvelun tuote- ja palveluvalikoimat, ruoan valmistus- ja 
palveluprosessi toteutetaan tarvelähtöisesti ja toimintavarmasti 
asiakasta ja tilaajaa kuullen,

 opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston keittiökapasiteettien 
hyödyntäminen konseptin toteuttamisessa selvitetään, sekä

 konsepti sopeutuu nopeasti toimintaympäristössä ja 
asiakassegmenteissä tapahtuviin ja ennalta arvaamattomiin 
muutoksiin.

Lisäksi opetuslautakunta toteaa lausunnossaan ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamisen laajuuden ja aikataulun osalta muun muassa, että 

 opetustoimen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutusta avataan 
vähitellen ja hallitusti vähintään 32,5 prosenttiin asti,

 kilpailutuksen laajentaminen tehdään opetusviraston omana 
työnä ja olemassa olevilla resursseilla,

 kilpailutettavat kohteet pyritään valitsemaan koulu-, oppilaitos- ja 
päiväkotiverkkoa pienoiskoossa kuvaavalla tavalla, sekä

 kilpailutuksen laajentaminen jaksotetaan esimerkiksi kahteen 
osaan viiden vuoden ajalle.

Tukipalvelujen keskittämisen osalta opetuslautakunta lausuu muun 
muassa, että 

 se puoltaa ruotsinkielisen päivähoidon omana toimintanaan 
tuottamien siivouspalvelujen keskittämistä siten, että tilaaja ja 
palveluntuottaja ovat eri organisaatioissa, 

 sen omana toimintana tuottamat kalustonhoitopalvelut voidaan 
keskittää kaupungin strategiaohjelman mukaisesti, sekä

 keskittämisen yhteydessä on selvitettävä, missä 
kalustonhoitopalvelun edellyttämät määrärahat 
kaupunkiorganisaatiossa ovat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausunnossaan 
ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen lähtökohtien sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuuden osalta muun muassa, 
että

 lautakunta kannattaa ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamista 
liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen lisäämistä asteittain, mutta 
pitää 30 prosentin kilpailutettua osuutta liian korkeana,
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 ruokahuoltopalveluita voidaan kilpailuttaa vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja oman toiminnan kehittämiseksi maksimissaan 10 
prosenttia, 

 ruokahuoltopalvelujen tuotantotapojen tulee sopeutua 
tarvittaessa nopeasti viraston toiminnassa tapahtuviin 
muutoksiin ja vaatimuksiin, 

 kilpailutuksessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, sekä

 vertailuhintatiedon saamiseksi kilpailutukseen on perusteltua 
valita erityyppisiä kohteita.

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisen osalta sosiaali- ja terveyslautakunta lausuu muun 
muassa, että 

 laitoshuoltopalvelut ovat siivoustoimintaa laajempi ja vaativampi 
kokonaisuus,

 ennen laitoshuollon tulevasta järjestämisestä päättämistä on 
tärkeää katsoa valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat ja 
niiden pohjalta arvioitava laitoshuollon palvelujen säilyttäminen 
viraston omana toimintana tai yhdistäminen HUS-Desikoon, 

 laitoshuoltopalvelujen siirtäminen yhtiöön saattaisi vaikuttaa 
negatiivisesti potilasturvallisuuteen ja sairaalainfektioiden 
hallintaan ja viraston mahdollisuudet palvelujen sisällön 
johtamiseen heikkenisivät nykyisestä,

 vahtimestaripalvelut tulee jatkossakin säilyttää viraston omana 
toimintana, sekä

 turvallisuuspalvelujen hankkiminen kilpailutuksella on 
jatkossakin välttämätöntä.

Varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausunnossaan 
ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen lähtökohtien osalta muun 
muassa, että 

 lautakunta ei pidä järkevänä ruokahuollon toimintamallin 
muuttamista hajautetusta kokonaan keskitettyyn, koska 
kaupunki on investoinut laajaan päiväkotien keittiöverkostoon,

 ruokahuolto on kokonaispalvelu, josta vastaa palveluntuottajan 
henkilökunta päiväkodin tarpeen mukaan,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 118 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
08.10.2014

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

 ruoan tuotantoprosessin on oltava lähellä ja tuotevalikoiman 
oltava mahdollisimman luonnonmukaista tuoretta ruokaa, sekä

 palveluntuottajan on järjestettävä toiminta toimipisteiden 
käytössä olevien tilojen mukaan, sillä lisäinvestoinnit eivät ole 
mahdollisia.

Lisäksi varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausunnossaan 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuuden osalta muun muassa, 
että 

 lautakunta pitää 30 prosentin kilpailutettua osuutta 
varhaiskasvatusviraston osalta liian korkeana,

 kilpailuttamista tulee harkita kohdekohtaisesti,

 koulujen yhteydessä kilpailutetut päiväkodit ovat 
kilpailuttamattomia edullisempia. Edulliseen hintaan vaikuttaa 
kilpailutuksessa mukana oleva koulu- ja päiväkotikokonaisuus,

 asteittaista alueellista kilpailuttamista voidaan lisätä nykyisen 
käytännön mukaisesti yhteistyössä opetusviraston kanssa 
seuraavan viiden vuoden aikana,

 kilpailutettavista kohteista voidaan muodostaa useamman 
kohteen osakokonaisuuksia (ns. koulu- ja päiväkotiryppäitä) 
virastojen yhteisen suunnitelman pohjalta,

 kilpailuttamisen lisääntyessä on hyödynnettävä entistä 
enemmän hankintakeskuksen asiantuntijaresursseja, sekä

 kilpailuttamisen toteuttaminen edellyttää siirtymäaikaa.

Puhtauspalvelujen keskittämisen osalta varhaiskasvatuslautakunta 
lausuu muun muassa, että 

 lautakunta puoltaa varhaiskasvatusviraston omana toimintana 
tuotettujen puhtauspalvelujen keskittämistä Palmiaan,

 nykyisen siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaiset 
(Palmiaan vuonna 2010 siirretyt) yhdistelmävakanssit tulisi 
säilyttää jatkossakin niin, että virasto voi hankkia palvelut 
päivähoidon tarpeen mukaan cateringin puolelta,

 jos siivous keskitetään Palmiaan, on varmistettava, että siivous 
pysyy saumattomana osana päiväkotien toimintaa, eikä 
keskittäminen saa myöskään johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-
tuottajan roolit rajaavat turhaan toimenkuvia,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 119 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
08.10.2014

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

 Palmiaan keskitettäviin puhtauspalveluihin tulee sisältyä 
ylläpitosiivouksen lisäksi myös perussiivoukset, jotka tällä 
hetkellä ostetaan kaupungin ulkopuolisilta 
puitesopimuskumppaneilta,

 varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen asiantuntijaresurssin 
riittävyys on taattava jatkossakin, sekä

 asia tulisi tuoda uudelleen lautakuntaan lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
konsernijaostossa.

Esittelijän kannanotto

Tehdyn selvityksen perusteella on selvää, että Palmia ei voi kuntalain 
säännöksistä johtuen jatkaa toimintaansa nykymuodossa. Nykyisellään 
liikelaitoksen toiminta on ulkoisen myynnin osalta 
yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä. 

Palmian toiminta- ja hallintomalleista päättämiseen liittyy useita erilaisia 
ja koko kaupungin kannalta merkittäviä näkökohtia. Lisäksi kuntalain 
yhtiöittämisvelvollisuus ja valtiontukea koskevat säännökset asettavat 
omat reunaehtonsa käytettävissä oleville vaihtoehdoille. 

Kaupungin ruokahuoltopalvelujen toimintaympäristössä sekä 
asiakkaiden ja toimipaikkojen tarpeissa tapahtuviin muutoksiin 
reagoimisen parantamiseksi sekä ruokahuoltopalveluihin 
tulevaisuudessa kohdistuvien merkittävien investointitarpeiden 
pienentämiseksi, on tarpeellista laatia ruokahuoltopalvelukonseptia 
koskeva kokonaisselvitys, jossa osana tulevan tuotantotavan 
suunnittelua tarkastellaan olemassa olevan keittiöverkon nykyistä 
tehokkaampaa hyödyntämistä. Lisäksi ruokahuoltopalveluiden 
kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi, 
investointitarpeiden pienentämiseksi sekä vertailuhintatietojen 
saamiseksi on tarpeen lisätä kaupungin ruokahuoltopalvelujen 
kilpailutuksen määrää.

Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen 
osalta kaupungin intressi on taloudellinen. Ottaen huomioon kyseisten 
palveluiden olemassa olevat toimivat markkinat, on perusteltua 
yhtiöittää kyseiset Palmian tuottamat palvelut omaksi 
palveluyhtiökseen. Palveluyhtiö voi kehittää toimintaansa 
liiketaloudellisista lähtökohdista kaupungin omistajapoliittisten 
linjausten ja tavoitteiden mukaisesti. 

Henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnan 
yhtiöittämisen yhteydessä tulee varmistaa se, että kaupunki saa 
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jatkossakin tarvitsemansa laadukkaat tukipalvelut 
kustannustehokkaasti. Perustettavalla palveluyhtiöllä tulee myös olla 
mahdollisuus valmistautua toimimaan kilpailluilla markkinoilla ennen 
kuin kaupunki alkaa kilpailuttaa palveluyhtiön tuottamia palveluita. 
Lisäksi kaupungin hallintokuntien tulee omalta osaltaan pystyä 
valmistautumaan tarvitsemiensa palvelujen kilpailuttamiseen, jotta ei 
vaaranneta tarvittavien palvelujen katkeamatonta toimittamista. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä toteuttaa siirtyminen 
palveluyhtiön toimialaan kuuluvien palvelujen kilpailuttamiseen hallitusti 
siirtymäaikajärjestelyn kautta. 

Palmian toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä päätettäessä tulee 
ottaa kantaa myös siihen kuinka suuri osa kaupungin 
ruokahuoltopalveluista hankitaan kilpailuttamalla. Kilpailuttamisen 
määrää koskeva linjaus on tarpeen kaupungin tulevan, nykyistä 
joustavamman, ruokahuoltopalvelukonseptin suunnittelemisen 
kannalta. 

Kilpailutuksen laajentaminen on välttämätöntä palvelutuotannon 
joustavuuden lisäämiseksi (asiakastarpeiden huomioon ottaminen, 
sopeutuminen muutoksiin), kustannustehokkuuden parantamiseksi 
sekä vertailuhintojen saamiseksi.

Opetuslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunnot 
huomioon ottaen kilpailutusta on lisättävä noin 32,5 prosenttiin 
opetusviraston ja noin 20 prosenttiin varhaiskasvatusviraston 
ruokahuoltopalveluista. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 
lausunnossaan todennut, että kilpailutuksen määrää sosiaali- ja 
terveysviraston ruokahuoltopalveluissa tulisi lisätä maksimissaan 10 
prosenttiin. Ottaen kuitenkin huomioon kilpailutuksen lisäämisellä 
tavoitellut vaikutukset sekä sen, että sosiaali- ja terveysviraston 
ruokahuoltopalveluista on jo nykyisellään kilpailutettu noin 6 prosenttia, 
tulee kilpailutuksen määrää lisätä noin 20 prosenttiin myös sosiaali- ja 
terveysviraston ruokahuoltopalveluista. Kilpailuttamisen lisäämiselle on 
tarpeen asettaa opetuslautakunnan lausuntoon pohjautuen viiden 
vuoden määräaika.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 
1 momentin 17 ja 20 kohtien perusteella salassa pidettävä aineisto on 
valtuutettujen nähtävänä tämän asian valmistelijalla 
kaupunginkansliassa ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Aineisto on 
valtuutettujen nähtävänä myös kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Täytäntöönpano
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Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille 
nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee erillisessä 
täytäntöönpanopäätöksessä

 kehottamaan Palmia-liikelaitosta järjestämään 31.12.2014 
mennessä ruokahuoltopalvelutoimintansa (pois lukien 
henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja 
hyvinvointipalvelutoimintansa siten, että niitä voidaan harjoittaa 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla 
liikelaitosmuodossa jatkossakin,

 kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa 
yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa perustamaan 
osakeyhtiön Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- ja turvapalvelutoiminnan jatkamista varten sekä 
allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten mukaiset ja muut 
tarvittavat yhtiön perustamis- ym. asiakirjat sekä tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia,

 hyväksymään perustettavan palveluyhtiön kaikkien osakkeiden 
merkitsemisen kaupungin lukuun, ja kehottamaan 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa maksamaan 
osakkeiden merkintähinnan 50 000 euroa talousarviotililtä 8 22 
19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi,

 hyväksymään Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, 
kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen sekä niihin liittyvän 
omaisuuden siirrot palveluyhtiölle 31.12.2014 mennessä, ja 
kehottamaan kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa 
allekirjoittamaan kaupungin puolesta siirtoon liittyvän 
luovutuskirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia 
tai muuten vähäisiä muutoksia, 

 kehottamaan kaupunginkansliaa yhteistyössä Palmia-
liikelaitoksen ja perustettavan palveluyhtiön kanssa 
määrittelemään palveluyhtiön toiminnan käynnistämiseen 
liittyvän siirtymäaikajärjestelyn mukaiset sopimuskokonaisuudet 
31.12.2014 mennessä, sekä kehottamaan kaupungin virastoja ja 
laitoksia solmimaan 31.12.2014 mennessä siirtymä-
aikajärjestelyn mukaisesti palveluyhtiön kanssa määräaikaiset 
sopimukset palveluyhtiön tuottamista palveluista ja 
kilpailuttamaan palvelut määräaikaisten sopimusten päättymisen 
jälkeen,

 kehottamaan kaupunginkansliaa yhteistyössä Palmia-
liikelaitoksen, kiinteistöviraston tilakeskuksen, opetusviraston, 
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sosiaali- ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston kanssa 
selvittämään kaupungin omana toimintana tuotettavan 
ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisimman toteutustavan 
(ruokahuoltopalvelukonsepti) siten, että selvityksen tulokset ovat 
käytettävissä kaupungin vuoden 2016 talousarviovalmistelussa 
ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmavalmistelussa, ja 
ottamaan selvityksessä erityisesti huomioon tulevaisuuden 
ruokahuoltotarpeet ja käytettävissä olevat tuotanto-
/valmistustavat, kaupunginvaltuuston linjauksen 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisestä sekä 
olemassa olevan keittiöverkon tehokkaamman hyödyntämisen 
ruokahuoltopalveluihin liittyvien investointien pienentämiseksi,

 kehottamaan opetusvirastoa, sosiaali- ja terveysvirastoa sekä 
varhaiskasvatusvirastoa laatimaan yhteistyössä 
kaupunginkanslian, hankintakeskuksen ja Palmia-liikelaitoksen 
kanssa 31.12.2015 mennessä kaupunginvaltuuston linjaamaan 
viiden vuoden kuluessa toteutettavaan ruokahuoltopalvelujen 
kilpailutuksen lisäämiseen liittyvät useampivuotiset ja asteittain 
laajenevat suunnitelmat, joissa muun muassa määritellään 
siirtymäkauden aikana kunakin vuonna kilpailutettavat 
toimipisteet, sekä kehottamaan opetusvirastoa, sosiaali- ja 
terveysvirastoa sekä varhaiskasvatusvirastoa toteuttamaan 
kilpailutuksen lisäämisen laadittujen suunnitelmien mukaisesti,

 kehottamaan kaupunginkansliaa yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysviraston sekä perustettavan palveluyhtiön kanssa 
selvittämään 31.5.2015 mennessä viraston omana toimintana 
tuottamien laitoshuoltopalvelujen keskittämistä palveluyhtiöön tai 
HUS-Desiko -liikelaitokseen sekä omana toimintana tuotettujen 
vahtimestaripalvelujen keskittämistä palveluyhtiöön, sekä

 kehottamaan kaupunginkansliaa yhteistyössä perustettavan 
palveluyhtiön ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa 
selvittämään 31.5.2015 mennessä omana toimintana tuotettujen 
tukipalvelujen keskittämistä palveluyhtiölle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Jatkovalmistelun loppuraportti
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
3 Perustamissopimusluonnos
4 Yhtiöjärjestysluonnos
5 Selvitystyöryhmän loppuraportti
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
7 Catering-markkinoiden tarkastelu
8 Palmian edustajien eriävä mielipide_allekirjoittamaton
9 Eriävä mielipide loppuraporttiin_liite
10 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan kannanotto hallintomalliasiaan
11 Palmia-liikelaitoksen henkilöstötoimikunnan lausunto 

19.5.2014_allekirjoittamaton
12 JHL:n lausunto_allekirjoittamaton
13 JHL-Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajaos KAMUT:n kannanotto
14 Soten henkilöstö JHL 015 ry kannanotto
15 Henkilöstötoimikunnan pöytäkirjanote 2014-6-10
16 Palmian eriävä mielipide liitteineen allekirjoittamaton versio 25.8.2014
17 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
18 Opetusviraston virastotoimikunnan pöytäkirja_allekirjoittamaton
19 Palmian henkilöstötoimikunnan muistio_allekirjoittamaton
20 Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnan 

pöytäkirjanote_allekirjoittamaton
21 Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunnan 

lausunto_allekirjoittamaton
22 Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnan pöytäkirja_allekirjoitettu
23 Opetusviraston virastotoimikunnan kokous 22 9 2014_allekirjoitettu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Palmia
Kaupunginkanslia
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Talpa
Varhaiskasvatusvirasto
Virastot ja laitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 983

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan 
(pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja 
hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan 
osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin 
omistukseen, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 
31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä palveluyhtiön toiminnan järjestämisen tämän 
päätöksen perusteluissa kuvatun siirtymäaikajärjestelyn 
periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki alkaa 
siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa 
tarvitsemansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut, 

 hyväksyä palveluyhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon 
liittyvät pääomajärjestelyt,

 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan 
noin 30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan 
noin 20 prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan 
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ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia 
erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön 
asemaan ja tekemään saatavien kokemusten pohjalta 
tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi,

 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen, 

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Palmia-liikelaitoksen 
toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä 
järjestelyistä, palveluyhtiön toimintaan sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämiseen liittyvistä 
siirtymäaikajärjestelyistä sekä kaupungin ruoka-
huoltopalvelukonseptia koskevan kokonaisselvityksen 
reunaehdoista sekä,

 että palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta 
henkilöstön työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön 
henkilöstön työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna 
vähintään Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja.

Käsittely

29.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että yhtiöjärjestysluonnos-liitteeseen 
(liite 4)  lisätään seuraava maininta tietojensaantioikeudesta (§ 11):

"Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä 
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät 
tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja 
ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan 
salassa pidettäviä."

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Vastaesitys 1:

Muutetaan kuudetta ranskalaista viivaa seuraavasti:
Lisätään sana "korkeintaan" ja muutetaan prosenttiluku 32,5:stä 
30:een.

"kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden 
vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 30 
prosenttiin […]"
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Vastaesitys 2:

Muutetaan seitsemättä ranskalaista viivaa seuraavasti:
Lisätään sana "korkeintaan".

"kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden 
vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 20 
prosenttiin […],"

Vastaesitys 3:

Poistetaan 10 ranskalainen viiva, joka kuuluu seuraavasti:

"hyväksyä opetusviraston omana toimintana tuottamien ruotsinkielisen 
päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen teknisentyön 
kalustonhoitopalvelujen sekä varhaiskasvatusviraston omana 
toimintana tuottamien puhtaus- /siivouspalvelujen siirtämisen, tehtäviä 
hoitava henkilöstö mukaan luettuna, perustettavan palveluyhtiön 
hoidettavaksi ennen kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa 
julkisista hankinnoista tarkoitettu sidosyksikkö sekä"

Vastaesitys 4: 

Lisätään viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi:

“- palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön 
työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön henkilöstön 
työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja."

Kannattaja: Lasse Männistö

Hylkäysehdotus:
Kaarin Taipale: Kaupunginhallitus hylkää tehdyn päätösesityksen ja 
toteaa, että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa toimintaansa 
kaupungin liikelaitoksena. 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön 
muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan toimialansa palveluita 
kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja yhteisöille ja todetaan 
Palmian toimivan markkinoilla kuntalain mukaisesti vain vähäisessä 
määrin.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
yhteistyössä opetuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
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varhaiskasvatuslautakunnan alaisten virastojen kanssa suunnitelman 
ruokahuoltopalvelujen hankinnasta vuoden 2014 aikana.

Kilpailutuksen laajuudesta päätetään myöhemmin.

Kannattaja: Osku Pajamäki

1. äänestys:

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Oskalan vastaehdotuksesta 
äänestetään yhtenä kokonaisuutena. 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 
Vastaesitys 1 (ranskalainen viiva 6): Lisätään sana "korkeintaan" ja 
muutetaan prosenttiluku 32,5:stä 30:een. ("...viiden vuoden kuluessa 
suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 30 prosenttiin…")
Vastaesitys 2 (ranskalainen viiva 7): Lisätään sana "korkeintaan". 
("...viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ 
noin 20 prosenttiin…")
Vastaesitys 3 (ranskalainen viiva 10): Poistetaan 10 ranskalainen viiva. 
Vastaesitys 4: Lisätään viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi: “-
Palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön 
työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön henkilöstön 
työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja."

Jaa-äänet: 1
Nina Huru

Ei-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 1 - 10 (4 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Oskalan 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

2. äänestys:
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JAA-ehdotus:
Vastaesitys 1 (ranskalainen viiva 6): Lisätään sana "korkeintaan" ja 
muutetaan prosenttiluku 32,5:stä 30:een. ("...viiden vuoden kuluessa 
suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 30 prosenttiin…")
Vastaesitys 2 (ranskalainen viiva 7): Lisätään sana "korkeintaan". 
("...viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ 
noin 20 prosenttiin…")
Vastaesitys 3 (ranskalainen viiva 10): Poistetaan 10 ranskalainen viiva. 
Vastaesitys 4: Lisätään viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi: “-
Palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön 
työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön henkilöstön 
työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja."

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus hylkää tehdyn päätösesityksen ja toteaa, 
että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa toimintaansa kaupungin 
liikelaitoksena.  Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa 
valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrin. Kaupunginhallitus kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä opetuslautakunnan, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisten 
virastojen kanssa suunnitelman ruokahuoltopalvelujen hankinnasta 
vuoden 2014 aikana. 
Kilpailutuksen laajuudesta päätetään myöhemmin.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hylkäsi jäsen Taipaleen 
hylkäysehdotuksen ja hyväksyi jäsen Oskalan vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.
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Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
jäsen Oskalan vastaehdotuksen ja esittelijän muutetun esityksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston esityslistalta, kaupunginhallituksen esityksen 
perusteluihin liittyen, on poistettu kaupunginhallituksen päätöksen 
kanssa ristiriitainen esitysteksti. Esittelijän perusteluista päätöksen 
täytäntöönpanoa koskevasta kappaleesta on poistettu seuraavat 
kohdat (kpl 156):

- kehottamaan opetusvirastoa siirtämään omana toimintana 
tuottamansa ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelut ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelut, tehtäviä hoitava henkilöstö mukaan 
luettuna, perustettavaan  palveluyhtiöön 31.5.2015 mennessä,

- kehottamaan varhaiskasvatusvirastoa siirtämään omana toimintana 
tuottamansa puhtaus-/siivouspalvelut, tehtäviä hoitava henkilöstö 
mukaan luettuna, perustettavaan palveluyhtiöön 31.5.2015 mennessä,

Sirpa Puhakka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen ja seuraavat 
perustelut:

ERIÄVÄ MIELIPIDE 29.9.2014

Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä ei tule hyväksyä 
kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, joka merkitsee nykyisen 
toiminnan pilkkomista osakeyhtiöön ja liikelaitokseen. 

Osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin 
liikelaitoksen. Kaupunginvaltuustolla olisi erittäin rajalliset 
mahdollisuudet saada tietoa ja vaikuttaa osakeyhtiön toimintaan.

Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön  alainen 
toiminta on vähäistä eikä edellytä liikelaitoksen pilkkomista  esitetyllä 
tavalla. Pilkkomisen seurauksena Palmia-liikelaitoksen kannattavuus 
on vaarassa.

Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön alainen toiminta 
on  vähäistä, joten Palmia-liikelaitos voi joko luopua tästä toiminnasta 
tai yhtiöittää  tämän toiminnan. Nämä vaihtoehdot tulee selvittää 
tavoitteena, että näiden  toimintojen kannattavuus taataan ja vältytään 
työpaikkojen menetyksiltä.
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Tässä yhteydessä ei ole tarvetta määritellä opetusviraston, sosiaali- ja  
terveysviraston taikka varhaiskasvatusviraston palvelujen 
kilpailuttamisesta.  Virastojen tuottamien tukipalvelujen kilpailuttamista 
ei ole  tarkoituksenmukaista kytkeä Palmia-ratkaisuun.

Palmia-ratkaisun yhteydessä voidaan hyväksyä 
ruokahuoltopalvelunkonseptin  kokonaisselvityksen käynnistäminen ja 
toteuttaminen. Tässä yhteydessä tulee  ottaa huomioon Palmia-
liikelaitoksen toiminnan edellytykset kaupungin  ruokahuollon 
toteuttamiseksi käyttäen hyväksi muun muassa jo olemassa olevaa  eri 
toimipisteiden keittiöverkostoa.

Eriävän mielipiteeseen yhtyivät Nina Huru, Kaarin Taipale, Osku 
Pajamäki ja Pilvi Torsti.

22.09.2014 Pöydälle

15.09.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.09.2014 § 121

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan 
(pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja 
hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan 
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osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin 
omistukseen, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 
31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä palveluyhtiön toiminnan järjestämisen tämän 
päätöksen perusteluissa kuvatun siirtymäaikajärjestelyn 
periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki alkaa 
siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa 
tarvitsemansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut, 

 hyväksyä palveluyhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon 
liittyvät pääomajärjestelyt,

 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain noin 32,5 
prosenttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista 
siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään 
vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on 
velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen 
periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman 
työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain noin 20 
prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia 
erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön 
asemaan ja tekemään saatavien kokemusten pohjalta 
tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi,

 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen, 
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 hyväksyä opetusviraston omana toimintana tuottamien 
ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelujen sekä 
varhaiskasvatusviraston omana toimintana tuottamien puhtaus-
/siivouspalvelujen siirtämisen, tehtäviä hoitava henkilöstö 
mukaan luettuna, perustettavan palveluyhtiön hoidettavaksi 
ennen kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa julkisista 
hankinnoista tarkoitettu sidosyksikkö sekä

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Palmia-liikelaitoksen 
toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä 
järjestelyistä, palveluyhtiön toimintaan sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämiseen liittyvistä 
siirtymäaikajärjestelyistä sekä kaupungin ruoka-
huoltopalvelukonseptia koskevan kokonaisselvityksen 
reunaehdoista.

Käsittely

08.09.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Esitys kaupunginhallituksen konsernijaoston 
päätökseksi:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
loppuraportin, jatkovalmistelun loppuraportin ja Palmian toiminta- ja 
hallintomallien järjestämisestä annetut lausunnot tiedoksi. 

Konsernijaosto toteaa, että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa 
toimintaansa kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin.

Konsernijaosto kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
yhteistyössä opetuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
varhaiskasvatuslautakunnan alaisten virastojen kanssa suunnitelman 
ruokahuoltopalvelujen hankinnasta konsernijaoston käsittelyyn vuoden 
2014 aikana. Kilpailutuksen laajuudesta päätetään tarvittaessa 
myöhemmin.

Kannattajat: Pilvi Torsti
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Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Muutetaan kuudennen ja seitsemännen ranskalaisten 
viivojen kehotukset lisätä kilpailuttamisen määrää muotoon 
”korkeintaan 30 prosenttiin" kohdassa opetusvirasto ja "korkeintaan  20 
prosenttiin" kohdassa sote-virasto ja varhaiskasvatusvirasto.

Sekä lisätään samoihin kohtiin muotoilu: "kilpailutuksen laajuutta ja 
perusteita arvioidaan hallintokunnittain toiminnan järkevän 
järjestämisen kannalta."

Kannattajat: Tuomas Rantanen

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään yhdeksännen ranskalaisen viivan kohtaan 
muotoilu: "konsernijaosto arvioi konseptin valmistumisen jälkeen 
uudelleen, mikä palvelujen kilpailutustaso on konseptin toteutumisen 
kannalta tarkoituksenmukainen"

Kannattajat: Tuomas Rantanen

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Muutetaan kymmenennen ranskalaisen viivan muotoilu 
seuraavaksi:  "Pyydetään lausunnot opetusvirastolta ja 
varhaiskasvatusvirastolta siitä, onko opetusviraston omana toimintana 
tuottamien ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelujen sekä varhaiskasvatusviraston 
omana toimintana tuottamien puhtaus-/siivouspalvelujen siirtäminen, 
tehtäviä hoitava henkilöstö mukaan luettuna, perustettavan 
palveluyhtiön hoidettavaksi toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ennen 
kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa julkisista hankinnoista 
tarkoitettu sidosyksikkö."

Kannattajat: Tuomas Rantanen

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esitys kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseksi: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
loppuraportin, jatkovalmistelun loppuraportin ja Palmian toiminta- ja 
hallintomallien järjestämisestä annetut lausunnot tiedoksi.  
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Konsernijaosto toteaa, että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa 
toimintaansa kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin. Konsernijaosto kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä opetuslautakunnan, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisten 
virastojen kanssa suunnitelman ruokahuoltopalvelujen hankinnasta 
konsernijaoston käsittelyyn vuoden 2014 aikana. Kilpailutuksen 
laajuudesta päätetään tarvittaessa myöhemmin.

Jaa-äänet: 5
Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, 
Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän 
ehdotuksen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Muutetaan kuudennen ja seitsemännen ranskalaisten 
viivojen kehotukset lisätä kilpailuttamisen määrää muotoon 
”korkeintaan 30 prosenttiin" kohdassa opetusvirasto ja "korkeintaan  20 
prosenttiin" kohdassa sote-virasto ja varhaiskasvatusvirasto. Sekä 
lisätään samoihin kohtiin muotoilu: "kilpailutuksen laajuutta ja perusteita 
arvioidaan hallintokunnittain toiminnan järkevän järjestämisen 
kannalta."

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 2
Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen
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Tyhjä: 3
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 4 - 2 (3 tyhjää) kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään yhdeksännen ranskalaisen viivan kohtaan 
muotoilu:"konsernijaosto arvioi konseptin valmistumisen jälkeen 
uudelleen, mikä palvelujen kilpailutustaso on konseptin toteutumisen 
kannalta tarkoituksenmukainen"

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 2
Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 3
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 4 - 2 (3 tyhjää) kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Muutetaan kymmenennen ranskalaisen viivan muotoilu 
seuraavaksi:  "Pyydetään lausunnot opetusvirastolta ja 
varhaiskasvatusvirastolta siitä, onko opetusviraston omana toimintana 
tuottamien ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelujen sekä varhaiskasvatusviraston 
omana toimintana tuottamien puhtaus-/siivouspalvelujen siirtäminen, 
tehtäviä hoitava henkilöstö mukaan luettuna, perustettavan 
palveluyhtiön hoidettavaksi toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ennen 
kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa julkisista hankinnoista 
tarkoitettu sidosyksikkö."
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Jaa-äänet: 3
Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 2
Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 3 - 2 (4 tyhjää) kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

Neljän suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen 
konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen mukaisen esityksen.

25.08.2014 Pöydälle

26.05.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2014 § 264
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon kaupungin ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen 
lähtökohdista, ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä 
sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien laitoshuolto- ja 
vahtimestaripalvelujen keskittämisestä:

"Sosiaali- ja terveysviraston tuottamat ja hankkimat tukipalvelut 
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Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa tällä hetkellä pääosin omana 
toimintanaan viraston tarvitsemat laitoshuolto- ja vahtimestaripalvelut. 
Molemmat palvelut on hallinnollisesti keskitetty viraston sisällä talous- 
ja tukipalvelut -osaston tukipalveluyksikköön. Laitoshuollossa on 670 
vakanssia ja toimintakulut olivat vuonna 2013 noin 26,7 miljoonaa 
euroa. Palmialta virasto hankkii siivouspalvelua noin 1,7 miljoonalla 
eurolla vuodessa. 

Vahtimestaripalveluissa on 97 vakanssia ja toimintakulut ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa. Palveluja ostetaan lisäksi Palmian 
kiinteistöpalvelut ja turvapalvelut -yksiköltä sekä HUS-Servisiltä. 

Virastolla ei ole omaa turvallisuuspalvelua, vaan palvelut 
(paikallisvartiointi, piirivartiointi, hälytysvartiointi ja henkilösuojaus) on 
hankittu pääasiassa kilpailuttamalla eri toimijoilta tai suorahankintana 
Palmialta. Palmialta hankitut turvallisuuspalvelut ovat pääasiassa piiri- 
ja hälytysvartiointia. Osa tästä palvelusta on vahtimestaripalveluksi 
luokiteltavaa aulapalvelua ja pieni osa paikallisvartiointia. 
Turvapalvelujen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta Palmialta hankittujen palvelujen osuus on alle 1 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tilaa täällä hetkellä Palmia Catering-
liikelaitokselta vuodessa noin 6,3 miljoonaa ateriaa laitoksiinsa ja noin 
450 000 kotiateriaa kotihoidon asiakkaille. Kolmen palvelutalon ruoka-
palvelut on kilpailutettu. Ruokahuoltopalveluista yksityisten tuottajien 
osuus on noin 6 %. Virastolla on lisäksi omaa ruokapalvelutuotantoa 
(noin 560 000 ateriaa) lastenkodeissa ja Helsingin ulkopuolella 
sijaitsevissa toimipisteissä. 

Palmia tuottaa sosiaali- ja terveysvirastolle puhelinvaihde-, 
takaisinsoitto- ja turvapuhelinpalvelut sekä vammaispalvelulain, 
sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja osittain terveydenhuoltolain 
nojalla järjestettävät matkojen välityspalvelut. Palmialta hankittujen 
näiden palvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 5,8 miljoonaa 
euroa. Matkojen välityspalvelussa Palmia vastaa vuodessa sosiaali- ja 
terveysviraston budjettiin kuuluvasta noin 28 miljoonan euron 
kokonaisuudesta, joka sisältää matkojen välittämisen, liikennöinnin 
ohjauksen ja valvonnan. 

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat ja 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja 
kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun laatuun ja hintaan on 
seurattava.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana.

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että viraston 
ruokahuoltopalvelujen kysyntä perustuu sairaansijojen ja 
asukaspaikkojen lukumäärään. Ateriat tilataan laitos- ja 
asukaspaikkojen täyttöasteen mukaan päivittäin. 
Palvelurakennemuutoksesta johtuen laitospaikkojen määrä vähenee 
edelleen ja kotihoidon osuus lisääntyy. Tästä syystä ikääntymisen 
vaikutus ruokahuoltopalvelujen kysyntään jää väestön 
ikärakennemuutosta pienemmäksi. Kotiaterioiden määrä sen sijaan 
tulee kasvamaan.

2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että 
ruokahuoltopalvelujen tuotantotapojen tulee sopeutua tarvittaessa 
nopeasti viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja vaatimuksiin. 
Tällä hetkellä ruoka tuotetaan viraston eri yksiköihin niiden tarpeen 
mukaan kuumana tai kylmänä sekä keskitetyllä tai hajautetulla mallilla. 
Keskitetyssä ruoanjakelussa ateriat annostellaan potilas- ja 
asukaskohtaisesti ravintokeskuksessa tarjottimille ja tarjottimet 
toimitetaan yksiköissä oleviin ruoan kuumennusvaunuihin. Tämä malli 
on käytössä pääasiassa sairaaloiden vuodeosastoilla. Hajautetussa 
mallissa ruoka lähetetään yksiköihin isoissa astioissa ja henkilökunta 
annostelee ruoan asukkaille. Tämä malli on käytössä pääosin 
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa. Ruokapalvelun tuottajan tulee 
pystyä toimittamaan ruokaa sekä hajautettuna että keskitettynä eri 
potilas- ja asukasryhmien tarpeen mukaan.

3. Ruokahuoltopalvelujen joustavuudelle asettavat vaatimukset (raaka-
aineet, valmistus, jakelu)

Lautakunta toteaa, että ruokapalvelun tuottajan tulee sopeutua 
päivittäin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Osassa sosiaali- 
ja terveysviraston yksiköitä on kodinomainen ruokailu, johon kuuluu 
asukkaiden osallistuminen ruokailuun liittyviin tehtäviin, 
ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuurin kehittäminen (esim. 
lastensuojelussa ja vammaispalveluissa).  
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Kilpailutuksessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, jotta palvelu 
taataan kaikissa tilanteissa myös 24 tuntia vuorokaudessa toimiviin 
yksiköihin. Tuotantoketjun raaka-aineista valmistukseen ja jakeluun 
tulee toimia aukottomasti ja sovitulla tavalla kaikkiin viraston yksiköihin.  

Palveluntuottajan tulee vastata asiakas- ja potilasryhmien ruoan 
tuotantoon liittyvien raaka-aineiden hankinnasta ja ruoan 
valmistuksesta eri asiakassegmenttien ravitsemussuositusten 
mukaisesti. 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen  

Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.

Vertailuhintatiedon saamiseksi kilpailutukseen on perusteltua valita 
erityyppisiä kohteita: sairaala, monipuolinen palvelukeskus, 
palvelutaloja ja kotiaterioita. Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain. Tällä hetkellä kilpailutuksessa on kolme 
palvelutaloa. Toteutus edellyttää tarkempaa yksityiskohtaista 
suunnittelua.     

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen keskittäminen 

Esityksen mukaan Palmian kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminta 
yhtiöitettäisiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa tämä koskisi laitoshuoltoa 
ja vahtimestaripalveluja. Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa ennen 
yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja 
vielä liikelaitosmuodossa tai inhouseyhtiönä. 

Laitoshuolto

Lautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelut 
ovat selvityksessä mainittua siivoustoimintaa laajempi ja vaativampi 
kokonaisuus, johon sisältyy sairaaloiden ja muiden terveyden- ja 
sosiaalihuollon toimipaikkojen puhtaanapitotehtävien lisäksi 
vuodeosastoilla potilaiden ruokailun valmistelua, tarjoilua, ruokailussa 
avustamista ja erilaisia huoltotehtäviä sekä lasten- ja nuorisokodeissa 
lasten ja nuorten päivittäisessä toiminnassa avustamista. 
Laitoshuoltopalvelut ovat osa potilaan ja asukkaan hoitoon liittyvää 
toiminnan prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa kiinteää yhteistyötä 
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. 

Laitoshuollolla on keskeinen tehtävä sairaalainfektioiden leviämisen 
estämisessä ja potilasturvallisuuden ylläpidossa. Infektioiden ja 
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antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymisen ehkäisy vaatii hyvää 
osaamista, uusien toimintamenetelmien nopeaa käyttöönottoa ja 
nopeaa tilanteen mukaista toiminnan organisointia ja johtamista 
kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön 
ja asiantuntijoiden kanssa. Läheinen yhteistyö sosiaali- ja 
terveysviraston infektiolääkärin, epidemiologisen yksikön ja 
hygieniatoimikunnan kanssa yhdistettynä oikeaan siivoukseen ja sen 
tehostamiseen on tuottanut hyviä tuloksia erilaisten sairaalabakteerien 
aiheuttamien epidemioiden rajaamisessa, ehkäisyssä ja torjunnassa. 
Potilasturvallisuuden lisäksi kyseessä on taloudellisesti merkittävä 
kustannuksiin vaikuttava toiminta.

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuotetussa laitoshoidossa 
henkilöstön saatavuus on ollut hyvä ja toiminta joustavaa. 
Laitoshuoltajan ammatti ja koulutus on ollut merkittävä 
maahanmuuttajien kotouttamisväylä. Toimintavarmuus omana 
toimintana toteutetussa laitoshuollossa on ollut erinomainen. 

Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon.

Keskittäminen HUS-Desikoon olisi luontevaa, koska virasto hankkii jo 
tällä hetkellä laboratoriopalvelut HUSLAB:ilta, kuvantamisen ja 
terveydenhuollon laitteiden rekisteri- ja huoltopalvelut HUS-
kuvantamiselta, Haartmanin sairaalan vahtimestaripalvelut HUS-
Servisiltä, sisäkuljetukset HUS-Logistiikalta sekä kiinteistön huolto- ja 
turvallisuuspalvelut HUS-kiinteistöt Oy:ltä. Liittämistä HUS-Desikoon 
puoltaa myös tulossa oleva Sote-uudistus. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa Palmia-selvitystyöryhmän 
esitykseen siivouspalvelujen yhtiöittämisestä, että mikäli sosiaali- ja 
terveysviraston laitoshuoltopalvelut yhtiöitetään, sillä saattaa olla 
negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja sairaalainfektioiden 
hallintaan. Viraston mahdollisuudet palvelujen sisällön johtamiseen 
heikkenevät nykyisestä. Lisäksi tukipalvelujen yhtiöittäminen tulee 
aiheuttamaan virastossa transaktiokustannusten kasvua, koska 
sosiaali- ja terveysviraston tulee varmistaa resurssit tilaajaosaamisen ja 
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sopimusten toteutumisen seurantaan. Toistuvat kilpailutukset lisäävät 
hallinnollista työtä. Kilpailuttaminen tulee aiheuttamaan vaihtuvien 
palveluntuottajien perehdyttämisen, mikä lisää asiakaspalvelussa 
toimivan henkilökunnan työtä. Tuottajan vaihtuminen kilpailuttamisen 
myötä aiheuttaa kokemuksen mukaan palvelun siirtymäaikaan 
katkoksia ja usein myös laadun heikkenemistä. 

Vahtimestaripalvelut

Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää viraston omana toimintana 
jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan "viraston käyntikortteja", joiden 
sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja toiminnan päämääriin on 
tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja kuuntelemaan 
asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin Keskittäminen ja yhtiöittäminen tulevat 
vaatimaan lisää tilaajaresursseja palvelun ja sopimusten seurantaan, 
valvontaan ja kilpailuttamiseen. 

Turvallisuuspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan viraston 
turvallisuuspalvelujen hankkiminen jatkossakin kilpailutuksella on 
välttämätöntä. Näin turvataan viraston tarpeisiin nähden 
tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat turvallisuuspalvelut. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet. Lautakunta ei kannata 
turvallisuuspalvelujen hankintaa suoraan Palmialta.”

Käsittely

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (7) muutettavaksi muotoon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja 
kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun laatuun ja hintaan on 
seurattava."

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

2. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (18) kolmannen lauseen 
muutettavaksi muotoon
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"Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain."

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

3. Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohtaan 11 lause "Pelkkään ruoantuotannon 
keskittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee ottaa huomioon 
jatkovalmistelussa""

Kannattajat: Laura Nordström

4. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (17) muutettavaksi muotoon

"(17) Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamista tulee lisätä asteittain ja hallitusti vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

5. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Kappale 7 muutetaan kuulumaan muotoon ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana."

Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon ”Lautakunnan näkemys 
on, että ruokahuoltopalveluita voidaan kilpailuttaa pienessä määrin 
vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman toiminnan kehittämiseksi mutta 
kilpailutuksen osuuden tulisi olla maksimissaan 10 %.”

Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Kannattajat: Maija Anttila

6. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 30 muotoon: ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan voi olla tarkoituksenmukaista 
selvittää mahdollisuutta siirtää turvallisuuspalveluita osittain tai 
kokonaan viraston omaksi toiminnaksi. Lautakunta pitää tärkeänä, että 
sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelun tuottajan on referenssein 
osoitettava tuntevansa sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuden 
erityistarpeet.”

Kannattajat: Maija Anttila
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7. Vastaehdotus:
Rene Hursti: Vastaehdotus;

Lautakunnan mielestä Palmian tulisi jatkaa Helsingin kaupungin omana 
liikelaitoksena ja hylätä laitoksen yhtiöittämistä koskevat suunnitelmat. 
Palmia on esimerkiksi erittäin merkittävä mm. vajaatyökykyisten ja 
maahanmuuttajien työllistäjä.
Palmia on myös vuosien myötä saanut liiketoimintaideansa toimimaan 
ja löytänyt oman paikkansa Helsingin in housen toimijana. vime vuoden 
ylijäämä oli kolme milj.e, tätä asemaa ei pidä horjuttaa nyt 
yhtiöittämispäätöksellä. 

Kannattajat: Maija Anttila

8. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Muutetaan kappale 24 muotoon: "Lautakunta korostaa, 
että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole varsinaista hoidollista 
ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalvelujen 
tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on Palmia 
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennenkuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon. Lisäksi kappaleen ensimmäinen 
lause tulisi poistaa.  

Kannattajat: Anna Vuorjoki, Markku Vuorinen

9. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää viraston omana 
toimintana jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan "viraston 
käyntikortteja", joiden sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja toiminnan 
päämääriin on tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja 
kuuntelemaan asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin. Samalla kappaleesta 28 pitää poistaa 
ensimmäinen virke, missä omia palveluita ei pidetä välttämättöminä.  

Kannattajat: Anna Vuorjoki, Markku Vuorinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1. äänestys
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JAA-ehdotus (= vastaehdotus 4): Esitän kappaleen (17) muutettavaksi 
muotoon "(17) Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamista tulee lisätä asteittain ja hallitusti vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

EI-ehdotus (= vastaehdotus 5): Kappale 7 muutetaan kuulumaan 
muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana." Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon 
”Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.” Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia 
kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti jäsen Hannu Tuomisen 
vastaehdotuksen äänin 6 - 6 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (= vastaehdotus 5): Kappale 7 muutetaan kuulumaan 
muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana." Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon 
”Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.” Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia 
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kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, Tuomas 
Tuure

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 
- 4.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 3): Lisätään kohtaan 11 lause "Pelkkään 
ruoantuotannon keskittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee 
ottaa huomioon jatkovalmistelussa""

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Tyhjä: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 3.

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 2): Esitän kappaleen (18) kolmannen 
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lauseen muutettavaksi muotoon "Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain."

Jaa-äänet: 3
Maija Anttila, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 7 - 3.

5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 1): Esitän kappaleen (7) muutettavaksi 
muotoon "Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta 
liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun 
laatuun ja hintaan on seurattava."

Jaa-äänet: 2
Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Rene Hursti, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 2.

6. äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 8): Muutetaan kappale 24 muotoon: 
"Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennenkuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon. Lisäksi kappaleen ensimmäinen 
lause tulisi poistaa.  

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6 - 6 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

7. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 9): Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää 
viraston omana toimintana jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan 
"viraston käyntikortteja", joiden sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja 
toiminnan päämääriin on tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja 
kuuntelemaan asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin. Samalla kappaleesta 28 pitää poistaa 
ensimmäinen virke, missä omia palveluita ei pidetä välttämättöminä.  
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Jaa-äänet: 5
Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Poissa: 1
Jouko Malinen

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6 - 5.

8. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 6): Muutetaan kappale 30 muotoon: 
”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan voi olla 
tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuutta siirtää 
turvallisuuspalveluita osittain tai kokonaan viraston omaksi toiminnaksi. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet.”

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 7 - 5.

9. äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 7): Vastaehdotus; Lautakunnan mielestä 
Palmian tulisi jatkaa Helsingin kaupungin omana liikelaitoksena ja 
hylätä laitoksen yhtiöittämistä koskevat suunnitelmat. Palmia on 
esimerkiksi erittäin merkittävä mm. vajaatyökykyisten ja 
maahanmuuttajien työllistäjä.
Palmia on myös vuosien myötä saanut liiketoimintaideansa toimimaan 
ja löytänyt oman paikkansa Helsingin in housen toimijana. vime vuoden 
ylijäämä oli kolme milj.e, tätä asemaa ei pidä horjuttaa nyt 
yhtiöittämispäätöksellä.  

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 4
Maija Anttila, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Rene Hurstin vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 
6 - 4.

Seuraava kohta on hallintolain 51 §:n perusteella korjattu lausuntoon ja 
tähän pöytäkirjaan 1.8.2014:

"Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon."

Ao. kohta kuului aiemmin virheellisesti seuraavasti:  

"Lautakunta toteaa, että laitoshuolto ei ole kuitenkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ydintoimintaa ja pitää sen keskittämistä sinänsä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 150 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
08.10.2014

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

järkevänä. Lautakunta painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitos-huoltopalvelujen tuottaminen vaatii erityisosaamista ja on Palmia-
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa. Sosiaali- ja 
terveysviraston oman laitoshuollon lisäksi tämän alan osaaja 
pääkaupunkiseudulla on HUS-Desiko liikelaitos, joka tuottaa 
laitoshuoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaa sairaanhoitopiirille. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen viraston 
laitoshuollon siirtämistä Palmiaan selvitetään mahdollisuudet yhdistää 
toiminta HUS-Desikoon."

Jäsen Rene Hursti: "Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 17.6. 
5/sotep sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotukseen 
kaupunginhallituksen konsernijaostolle Palmia liikelaitoksen 
toimintatavan muuttamiseksi, esitin vastaehdotuksen, Palmian 
yhtiöittämistä vastaan. Lautakunta ei äänestänyt vastaesitukseni 
puolesta joten esitän Eriävän mielipiteen."

Asia on käsitelty henkilöstötoimikunnassa.  

Kallion virastotalon vahtimestarien lausunto 16.6.2014 Palmiaan 
liittymisestä jaettiin kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenille.

03.06.2014 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.06.2014 § 118

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallituksen konsernijaostolle 
seuraavan lausunnon:

Ruokahuoltokonsepti ja ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys 
asiakassegmenteittäin

Opetusviraston koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien 
ruokapalveluita käyttää noin 48 000 koululaista, opiskelijaa ja 
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päiväkotilasta. Lisäksi ruokapalveluita käyttävät koulujen, toisen asteen 
oppilaitosten ja päiväkotien henkilökunta. 

Opetusviraston peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja 
päiväkotien opiskelijoiden ja lasten määrän ennustetaan olevan vuonna 
2024 noin 58 600, josta peruskouluissa on arvioitu olevan 46 990, 
lukioissa 9 384, ammatillisessa koulutuksessa 9 900 ja päivähoidossa 
2 224. Edellä esitetyt luvut pohjautuvat virallisiin väestöennusteisiin ja 
niitä käytetään myös arvioitaessa tilatarvetta.

Koulujen ja toisen asteen oppilaitosten keittiöistä noin 80 % on 
kuumennuskeittiöitä, 20 % on komponenttikeittiöitä (valmistavia 
keittiöitä). Opetusviraston päiväkotien keittiöistä noin 80 % on 
komponenttikeittiöitä, 20 % on kuumennuskeittiötä. Helsingin 
kaupungin ruokapalveluista valmistui kustannusrakennetta koskeva 
selvitys vuonna 2010 (Ramboll). Selvityksessä todetaan muun muassa, 
että opetusviraston vähintään 500 ruokailijan komponenttikeittiöiden 
tuotantotapa on kustannustehokas. Kuumennuskeittiöiden ja 
komponenttikeittiöiden investointikustannukset on todettu käytännössä 
olevan yhtä suuret.

Komponenttikeittiöissä (valmistuskeittiöissä) ruokatuotteet valmistetaan 
esikäsitellyistä raaka-aineista. Peruskorjattujen kuumennuskeittiöiden 
laitteet ja tilat mahdollistavat myös ruokatuotteiden valmistusta 
esikäsitellyistä raaka-aineista. Opetusviraston koulujen ja toisen asteen 
oppilaitosta keittiöistä komponenttikeittiöitä on 48. 

Opetusviraston hallinnoimien keittiöiden ja ravintolasalien taso on 
pääosin hyvä. Keittiöistä ja ravintolasaleista on vuodesta 2000 vuoteen 
2018 mennessä peruskorjattu tai rakennettu uudiskohteisiin uudet 
keittiöt ja ravintolasalit noin sadassa kiinteistössä. Lisäksi on tehty 
tarvittavat laite- ja täydennyshankinnat. Opetusviraston keittiöiden ja 
ravintolasalien korjaushankkeet ja uudiskohteet on sisällytetty 
kaupungin talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaan.  

Opetuslautakunta toteaa ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen 
lautakunnan mielestä keskeisimmistä lähtökohdista seuraavaa:

- Ruokapalvelut tukevat koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja 
päiväkotien opetus- ja kasvatustehtävää, ydintehtävää. Ruoan 
tuotanto- ja palveluprosessi muodostavat kokonaisuuden. 
Ruokapalvelun tuote- ja palveluvalikoimat, ruoan valmistus- ja 
palveluprosessi toteutetaan tarvelähtöisesti, toimintavarmasti, 
asiakasta ja tilaajaa kuullen sekä käyttäjäasiakassegmentin 
ruokapalvelujen edellyttämällä tavalla.
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- Nykyinen keittiöverkosto ja tilaajahallintokunnan aikaisemmat 
investoinnit on osa kokonaisratkaisua. Ruokahuoltokonseptin 
kokonaisselvityksestä ei saa aiheutua lisäinvestointitarvetta ja -
kustannuksia asiakasvirastolle. 

- Koulujen ja päiväkotien palveluverkko on tiheä, koulut ja päiväkodit 
sijaitsevat usein lähekkäin tai ovat samassa kiinteistössä, jolloin niiden 
ruokapalvelut tuotetaan samasta keittiöstä. Opetusviraston ja 
varhaiskasvatusviraston ruokahuoltopalvelujen osalta on 
tarkoituksenmukaista selvittää, miten niiden kummankin nykyistä 
keittiöverkkoa ja – kapasiteettia voidaan hyödyntää kaupungin 
ruokahuoltokonseptin toteuttamisessa.

- 500 ja tai yli 500 ruokailijan koulujen ja oppilaitosten keittiöt 
varustetaan myös tulevaisuudessa komponenttikeittiöiksi ja 
kuumennuskeittiöiden laitteiden valmistuskapasiteettia käytetään 
ruokahuoltokonseptin tuottamisessa ja järjestämisessä. 

- Opetustoimen kuumennuskeittiöiden tueksi tarvitaan keskitettyä ruoan 
valmistusta. 

- Keskitetyn valmistusyksikön investointikustannuksia ei siirretä 
tilaajahallintokunnalle niin, että asiakasviraston ruokahuoltopalvelujen 
kokonaiskustannukset nousevat, eikä myöskään palveluntuottajan 
nykyisiä tehtäviä siirretä asiakkaalle tai tilaajalle.

- Keskitetty ruoanvalmistus ei korvaa tai vähennä tulevaisuudessakaan 
opetustoimen toimipaikkojen keittiöiden investointitarvetta ja – 
kustannuksia. 

- Perusopetuksessa rakennetaan korttelikouluja, jolloin koulujen ja 
varhaiskasvatusviraston ruokahuoltopalvelut voidaan tuottaa samasta 
keittiöstä.

- Opetustoimen asiakasryhmien koko ruokapalveluprosessi toteutetaan 
vastuullisesti (ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalisuus) ja 
asiakasviraston/kaupungin arvojen mukaisesti. 

- Ruoan tuotanto-, kuljetus- ja palveluprosessi on mahdollisimman 
lyhyt. Raaka-aineet ja niistä valmistetut ruoat ovat mahdollisimman 
vähän prosessoituja.

- Opetuksen, oppilashuollon ja päivähoidon omaan toimintaan 
tarvitsemia tiloja ei voida edellyttää annettavaksi ruokahuollon 
käyttöön, jos se ei ole kohteen olemassa olevista tilaratkaisuista tai 
tiloista johtuen mahdollista, vaikka ruokatuotteiden toimitustapamuutos 
tai toimituskertojen vähentäminen sitä edellyttäisivät. Tämä seikka 
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otetaan huomioon realiteettina selvityksen yhteydessä tehtävissä 
kustannusvertailuissa.

- Selvitetään, mitä ruokalistojen ruokatuotteista ja/tai komponenteista ei 
ole Helsingissä tarkoituksenmukaista valmistaa itse kaupungin omana 
tuotantona.

- Ruokahuoltokonseptiratkaisu sopeutuu nopeasti toimintaympäristössä 
ja asiakassegmenteissä tapahtuviin ja ennalta arvaamattomiin 
muutostarpeisiin, jotka voivat olla myös globaaleja. 
Asiakassegmenttien sisällä on eroja toimipaikkojen asiakkaiden perus- 
ja erityistarpeissa. Myös palveluverkon kiinteistöt eroavat toisistaan. 
Ruokahuoltopalvelujen on kyettävä joustamaan nopeasti ja ketterästi 
erilaisiin asiakkaan ja toimipaikan tarpeisiin sekä tilanteisiin.

- Selvitetään keskitetyn ruokahuoltokonseptin vaikutuksia Helsingin 
ruokapalveluihin erilaisissa poikkeustilanteissa (esimerkiksi keskitetyn 
yksikön mahdolliset tuotannolliset häiriöt) asiakassegmenteittäin, 
alueellisesti ja kaupunkitasolla.

- Selvitetään keittiöitä ja ravintolasaleja koskeva työjako, ylläpito ja 
kustannusvastuut tiloihin, laitteisiin ja välineisiin liittyvissä 
kysymyksissä.

- Keittiöverkoston ja ruokahuoltokonseptin kokonaisselvitysvastuu on 
kaupungin ulkopuolisella toimijalla ja selvitys teetetään keskushallinnon 
toimeksiantona sekä ohjaamana.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuus ja aikataulu

Kaupunginvaltuusto päätti 25.5.2005 oikeuttaa opetuslautakunnan 
kilpailuttamaan siivous- ja ruokapalvelut noin kahdeksasosassa (12.5 
%) kouluista ja toisen asteen oppilaitoksista. Opetuslautakunta päätti 
30.8.2005 ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutettavista kohteista, 
yhteensä 17 kohdetta sivupisteineen. 

Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti kilpailutukseen valitut eri 
kouluasteet, yhteistoimitilat (koulu ja sen yhteydessä oleva päiväkoti), 
koulu- ja kieliryhmät edustivat niiden suhteellista osuutta Helsingin 
kaupungin kouluverkosta ja ne olivat erilaisia niin koon, oppilasmäärän, 
tilaratkaisujen kuin kiinteistön iän suhteen. 

Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti opetusvirasto on seurannut 
kilpailutuksen vaikutuksia erityisesti palvelujen laatuun ja hintaan sekä 
antanut niitä koskevat lausunnot opetuslautakunnalle ja 
kaupunginhallitukselle. 
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Opetusvirasto on huolehtinut palvelusopimuksen mukaisesti kaksi 
kertaa lukukaudessa laadunseurantakierroksista. Palveluntuottajat ovat 
toteuttaneet laadun seuraamiseksi kerran vuodessa oman 
asiakastyytyväisyyskyselyn ja raportoineet niiden tuloksista 
opetusvirastoa. Palvelusopimusten ja palvelukuvausten mukaisen 
laadun varmistamiseksi opetusviraston hankintapalvelut on panostanut 
toiminnan käynnistämisvaiheisiin ja järjestänyt kohteiden 
vastaanottotilaisuudet palveluntuottajan, asiakkaan ja tilaajan 
edustajien kanssa. Näin on varmistettu muun muassa se, että 
palvelusopimuksen osapuolilla on yhteneväinen näkemys palvelun 
laatu-, sisältö- ja määrätavoitteista.

Opetuslautakunnan kaupunginhallitukselle antamissa aikaisemmissa 
selvityksissä, on kilpailutuksen laatuvaikutusten arvioinneissa todettu 
muun muassa, että palvelujen toiminnallinen ja tekninen laatu ovat 
kehittyneet ja parantuneet (esimerkiksi ateriavaihtoehdot), 
kilpailuttaminen on kehittänyt kunnan omaa palvelutuotantoa ja että 
kilpailuttaminen on alentanut merkittävästi palvelumaksuja siivous- ja 
ruokapalveluissa. 

Opetuslautakunta toteaa, että opetusvirastolla on hyvät valmiudet 
ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisen laajentamiselle ja sillä on 
käytössään laaja-alaista kilpailuttamisosaamista, ruoka- ja 
siivouspalvelujen asiantuntijoita, henkilöstön osaamista on tuettu ja 
varmistettu kouluttamalla henkilöstöä. Opetusvirastolla on hyvät ja 
vakiintuneet yhteistyömenettelyt Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen 
kanssa. 

Opetusvirasto on kilpailuttanut vuodesta 2006 kilpailutettujen koulujen 
yhteydessä olevien päiväkotien tai niiden ryhmien ruokapalvelut ja 
osittain myös niiden siivouspalvelut yhteistyössä 
varhaiskasvatusviraston kanssa. Opetusvirastolla ja varhais-
kasvatusvirastolla on eri organisaatiotasoilla toimivat yhteistyörakenteet 
ja -käytänteet. Yhteistyö on ollut myös kilpailuttamisessa tuloksellista, 
jota olemassa olevat yhteistyömenettelyt ja -käytänteet ovat tukeneet.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto ovat tuotteistaneet ja 
kuvanneet tilaamansa ruoka- ja siivouspalvelut yksityiskohtaisesti. 
Opetusvirastossa on käytössä tukipalveluissa tilaaja-tuottaja-
toimintapa, jossa tilaajan ja palveluntuottajan roolit on eriytetty. 
Ostettavista palveluista on tehty sopimukset ja palvelun sisältöä, 
määrää ja laatua määrittävät yksityiskohtaiset palvelukuvaukset 
laatukriteereineen. 

Opetuslautakunta on esittänyt 7.4.2009 kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginvaltuuston päätöksen 25.5.2005 perusteella kilpailulle 
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avattujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutusta laajennettaisiin 
aiemmin kilpailutettujen kohteiden (12,5 %) lisäksi 20 prosentilla siten, 
että kilpailutettu osuus olisi 32.5 % opetusviraston koulujen ja toisen 
asteen oppilaitosten ruoka- ja siivouspalveluista. Lisäksi on todettu että 
laajentaminen tapahtuisi hallitusti ja asteittain.

Helsingin kaupungin koululaisten ja toisen asteen oppilaitosten 
opiskelijoiden määrä on 48 000 vuonna 2014. Volyymi on noin 1,82 
kertaa suurempi kuin Vantaan kaupungin ja yli 2,18 kertaa suurempi 
kuin Tampereen kaupungin koulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
ruokailijamäärä. Luvut sisältävät vain koululaiset ja toisen asteen 
oppilaitosten opiskelijat.

Sisäisen ruokapalveluntuottajan koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen 
volyymi on hyvin suuri verrattuna esimerkiksi Vantaan tai Tampereen 
kaupungin vastaavaan volyymiin. Jos opetusviraston koulu- ja 
opiskelijaruokapalveluista olisi nykyistä suurempi osa avattu 
kilpailutukselle (esimerkiksi yhteensä 32,5 %, nykyisen 12,5 % sijaan), 
jäisi sisäiselle palvelun tuottajalle edelleen merkittävän suuri osuus 
opetusviraston koulu- ja opiskelijaruokapalveluista (noin 32 400 
ruokailijaa, Tampereella on yhteensä noin 22 000 ruokailijaa ja 
Vantaalla yhteensä noin 26 400 ruokailijaa). Sisäisen palveluntuottajan 
osuus olisi tässäkin tilanteessa 1,23 kertaa suurempi kuin Vantaan 
kaupungin ja noin 1,47 kertaa suurempi kuin Tampereen kaupungin 
koulujen ja toisen asteen oppilaitosten ruokailijamäärä. Helsingissä on 
yhteensä noin 23 000 päiväkotilasta, mikä on 1,15 kertaa enemmän 
kuin päiväkotilapsia on yhteensä Vantaalla ja Tampereella.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuudesta opetuslautakunta 
toteaa seuraavaa:

- Opetustoimen ruokapalvelujen kilpailutusta avataan vähitellen ja 
hallitusti siten, että opetusviraston ruokapalveluista avataan 
kilpailutukselle vähintään 32,5 % (yhteensä noin 60 kohdetta) nykyisen 
12,5 % sijaan. 

- Tilaajahallintokunnalla on strategisesti merkittävissä ja hallintokunnan 
omaa ydintoimintaa tukevissa tehtävissä käytössään tilaajaosaaminen 
palvelujen sisällön, laadun ja määrän kuvaamiseen, laadunseurantaan 
ja palvelujen kilpailuttamiseen. 

- Opetusviraston osalta kilpailutuksen laajentaminen tehdään omana 
työnä ja olemassa olevilla resursseilla.

- Kilpailutusyhteistyötä syvennetään opetusviraston ja 
varhaiskasvatusviraston kanssa, jolloin niiden palveluverkkoa voidaan 
hyödyntää kokonaisuutena kilpailutuksessa ja kohteiden valinnassa.
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- Kilpailutusyhteistyön avulla voidaan yhdistää kahden hallintokunnan 
asiantuntijaresursseja ja jakaa osaamista hallintokuntien välillä. 
Yhteistyötä voidaan hyödyntää myös laadunseurannassa ja asiakas-, 
tilaaja- sekä toimittajayhteistyössä. Tilaajahallintokuntien välinen 
yhteistyö tehostaa resurssien käyttöä myös kaupunkitasolla.

- Opetusviraston kilpailutusten yhteydessä jatketaan nykyisen 
käytännön mukaisesti ja yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa 
koulujen yhteydessä olevien päiväkotien ruokapalvelujen 
kilpailuttamista. 

- Osa opetustoimen kilpailutettavista kohteista valitaan siten, että niissä 
on komponenttikeittiöt, niitä täydennetään läheisyydessä olevilla 
opetustoimen kohteilla, joissa on kuumennuskeittiöt sekä näiden 
keittiöiden läheisyydessä olevilla erikseen valituilla päiväkodeilla. 

- Kilpailutettavista kohteista voidaan muodostaa useamman 
kilpailutettavan kohteen osakokonaisuuksia (ryppäitä). 

- Kohteiden valinnassa pyritään otantaan, joka kuvaa koulu-, oppilaitos- 
ja päiväkotiverkkoa pienoiskoossa.

- Komponenttikeittiöiden ja ryppäiden kilpailutus mahdollistaa myös 
pienempien toimijoiden osallistumisen opetusviraston kilpailutuksiin.

- Komponenttikeittiöiden kilpailuttaminen ei aiheuttaisi myöskään 
ylimääräisiä investointikustannuksia. Investoinnit on mahdollista tehdä 
tarvittavilta osin nykyisen palveluverkon sisällä ja toteuttaa 
investointiohjelman mukaisesti kohteiden perus-parannusten 
yhteydessä.

- Kilpailutuksen laajentamisen käynnistäminen jaksotetaan esimerkiksi 
kahteen osaan viiden (5) vuoden ajalle. Jaksotuksessa otetaan 
huomioon varhaiskasvatusviraston kohteiden kilpailutuksen jaksotus ja 
samaan aikaan kilpailutettavien kohteiden kokonaismäärä sekä 
mahdollisesti samaan aikaan pääkaupunkiseudulla tapahtuvat 
naapurikaupunkien kilpailutusajankohdat.

Vastaavasti siivouspalvelujen kilpailutusta laajennetaan vähitellen 
siten, että opetustoimen siivouspalveluista olisi kilpailutettu vähintään 
32,5 %.

Hallintokuntien omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä opetuslautakunta toteaa seuraavaa:

Opetusviraston tukipalveluissa omana työnä tuottamia työtehtäviä ovat 
ruotsinkielisten päiväkotien päiväkotiapulaisten työtehtävät ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtävät.  
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Päivähoidon päiväkotiapulaiset suorittavat pääosin päiväkotien 
siivouspalvelutehtäviä tai niihin läheisesti liittyviä muita tehtäviä sekä 
avustavat tarvittaessa hoitohenkilökuntaa. Opetuslautakunta puoltaa 
ruotsinkielisen päivähoidon omana toimintana tuottamien 
siivouspalvelujen keskittämistä tilaaja-tuottaja-toimintatavan mukaisesti 
siten, että tilaaja ja palveluntuottaja ovat eri organisaatioissa.

Teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtäviin kuuluu muun muassa:

- Tarkistaa ja pitää kunnossa kaikki teknisentyön tilojen kone- ja 
henkilökohtaiset turva- ja suojalaitteet.

- Suorittaa metalli- ja puuntyöstökoneiden sekä laitteiden 
määräaikaishuollot.

- Ilmoittaa koneissa, laitteissa ja työkaluissa havaitsemansa viat ja 
puutteet sekä suorittaa niiden korjaukset.

- Osallistuu peruskorjattavien ja uusien kohteiden työmaakokouksiin ja 
avustaa teknisentyön laitteiden ja koneiden sekä tarvittavien turva- ja 
suojalaitteiden asentamiseen ja niiden käyttökuntoon saattamiseen 
sekä teknisentyön tilojen koneiden, laitteiden ja välineiden muuttoon.

- Suorittaa teknisentyön tilojen koneiden/laitteiden, varusteiden ja 
työkalujen perushuollot

Opetuslautakunnan näkemys on, että omana toimintana tuotettujen 
kalustonhoitopalvelujen keskittäminen voidaan toteuttaa Helsingin 
kaupungin strategiaohjelman mukaisesti.

Teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtävissä on erityisesti 
varmistettava, että tilaajaorganisaatiossa on ostettavan palvelun 
tilaajaosaamista teknisentyön kalustonhoidon palvelun määrän, sisällön 
ja laadun kuvaamiseen sekä laadunseurantaan.

Mahdollisen teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtävän 
keskittämisen yhteydessä on lisäksi selvitettävä, missä 
kaupunkiorganisaatiossa teknisentyön kalustonhoitopalvelun 
edellyttämät kunnossapito- ja huoltomäärärahat ovat sekä, miten niihin 
liittyvät kilpailuttamis- ja tilaamistoiminnot järjestetään.

Jos teknisentyön kalustonhoitopalvelut keskitetään, on varmistuttava, 
että työn tuottavassa organisaatiossa on käytettävissä riittävät resurssit 
työtehtävien suorittamiseksi, jotta voidaan varmistua teknisentyön 
edellyttämästä työturvallisuudesta.

Käsittely
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17.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara ehdotti, että lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen 
jälkeen lisätään seuraavaa: "Kuntalain kuntien liikelaitosten toimintaa 
kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavat muutokset ja 
kilpailuneutraliteetti säädökset eivät anna perusteita Palmia -
liikelaitoksen tuottamista palveluista luopumiseen ja niiden 
kilpailutukseen opetus- ja varhaiskasvatusvirastossa. Palmia on 
tuottanut toimialaansa kuuluvia palveluita kustannustehokkaasti ja 
luotettavasti. Palmian on edelleenkin mahdollista tuottaa koulujen ja 
päiväkotien ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalvelut kunnallisena 
liikelaitoksena ja nykyisen laajuisena toimintana edellyttäen, että 
Palmia -liikelaitos toimii markkinoilla vain vähäisessä määrin ja 
satunnaisesti."

Kannattaja jäsen Razmyar

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran vastaehdotus

Jaa-äänet: 8
jäsenet Ahva, Korolainen, Nordman, Palm, Raittinen, Rydman,  Ørsted, 
puheenjohtaja Krohn

Ei-äänet: 3
jäsenet Jalovaara, Leoni, Razmyar

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 8-3.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi
Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 17.06.2014 § 144
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Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen 
lähtökohdista, ruokahuoltopalveluiden kilpailutuksen laajuudesta sekä 
varhaiskasvatusviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä seuraavan lausunnon:

Ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat

Päivähoidon ruokapalvelujen järjestämistä ohjaa 
varhaiskasvatusviraston ja Palmian välinen sopimus, joka on voimassa 
toistaiseksi. Opetusviraston kilpailuttamissa kohteissa on mukana neljä 
päiväkotia, joilla on yhteiset keittiöt koulujen kanssa.

Varhaiskasvatusviraston ruokahuollon hankinnan arvo on 26 milj. 
euroa. Päivähoidossa ruokailee päivittäin noin 21 000 lasta, ja 
ruokailevan henkilökunnan määrä on noin 5 000. Ruokapalvelua 
tarjotaan 322 eri osoitteessa. Lisäksi Palmia toimittaa ruoan 63 
ryhmäperhepäiväkotiin sekä välipalat sekä kesäruoan 65 
leikkipuistoon. Kehitysvammaisten ja autististen lasten 
iltapäivätoimintaa on 23 toimipisteessä. 

Päivähoidon palveluverkko laajenee alle kouluikäisten väestönkasvun 
myötä. Vuosina 2015–2023 lasten määrän arvioidaan kasvavan noin 5 
500 lapsella, mikä tarkoittaa 37 uutta noin 150 lapsen päiväkotia. 

Päivähoidossa ja kotona nautitut ateriat ja välipalat muodostavat 
yhdessä lapsen ruokavalion kokonaisuuden. Päivähoidon ateriat 
kattavat 2/3 lapsen ravinnontarpeesta ja kotiin jää vain 1/3 
ravinnontarpeesta. Ruoan ravitsemuksellinen laatu on lasten 
hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Päivähoidossa ruokailu on 
osa lapsen varhaiskasvatusta. Lapsena opitut ruokailutottumukset ja -
tavat ohjaavat myöhempää syömistä ja niillä on kauaskantoisia 
vaikutuksia lasten terveyteen ja kasvatukseen. Päivähoidossa lasta 
kannustetaan tutustumaan uusiin raaka-aineisiin ja maistamaan 
erilaisia ruokia. Tarkemmat tavoitteet ja suositukset on määritelty 
Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa ravitsemussuosituksessa 
vuodelta 2004 ”Lapsi, perhe ja ruoka”. Ruokalistoja ja tuotevalikoimia 
suunnitellaan ja kehitetään asiakasta kuullen.

Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä järkevänä ruokahuollon 
toimintamallin muuttamista hajautetusta kokonaan keskitettyyn, koska 
kaupunki on investoinut laajaan päiväkotien keittiöverkostoon. Keittiöt 
ovat hyväkuntoisia ja suurin osa tiloista mahdollistaa ruoan 
valmistamisen kokonaan tai osittain. Kuumennuskeittiöiden toimintaa 
tukemaan tarvitaan valmiin kylmän ruoan toimituksia ja jakelukeittiöiden 
osalta valmiin kuuman ruoan toimituksia. Elintarvikelaki (23/2006) 
edellyttää mm. että elintarvikehuoneiston sekä siellä harjoitettavan 
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toiminnan tulee täyttää niille elintarvikemääräyksissä asetetut 
vaatimukset.

Ruokahuolto on kokonaispalvelu, josta vastaa palveluntuottajan 
henkilökunta päiväkodin tarpeen mukaan. Ruokahuoltoon liittyviä 
työtehtäviä ei voida siirtää hoito- ja kasvatushenkilökunnalle, eikä 
pelkkää ruoan tuotantoa voida eriyttää muusta ruokahuollosta. 
Ruokahuollosta noin 80 % tuotetaan hajautetun mallin mukaisesti ja 20 
% keskitettynä.

Ruokahuollon toimintamallista riippumatta palveluntuottaja tarvitsee 
aina kohteeseen keittiötilat, vaikka ruoka toimitettaisiinkin 
keskuskeittiöstä. Tuotantoprosessin on oltava lähellä ja tuotevalikoiman 
oltava mahdollisimman luonnonmukaista tuoretta ruokaa. 
Palveluntuottajan on järjestettävä toiminta käytössä olevien tilojen 
mukaan, sillä lisäinvestoinnit eivät ole mahdollisia.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus 

Selvitystyöryhmän loppuraportissa on lähdetty opetusviraston, sosiaali- 
ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston näkemyksiin perustuen 
siitä laskennallisesta oletuksesta, että kilpailutuksen määrä kaupungin 
ruokahuoltopalveluissa tulisi olemaan noin 30 %. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta varhaiskasvatusviraston osalta liian korkeana.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen noin 30 %:iin 
merkitsisi varhaiskasvatusviraston osalta yli 80 päiväkodin 
ruokapalvelun kilpailuttamista. Käytännössä näin laaja kilpailuttamien ei 
ole lyhyellä aikavälillä mahdollista. Päivähoidossa ruokahuoltopalvelun 
on oltava joustavaa, luotettavaa ja ydintoimintaa tukevaa. 
Ruokahuoltotoiminnan on oltava resurssit huomioiden kestävää ja 
vastuullista toimintaa ja sen kilpailuttamista tulee harkita 
kohdekohtaisesti.

Laadukkaan palvelun saatavuuden takaamiseksi kaupungin on 
katsottava ruokahuollon kilpailuttamista yhtenä kokonaisuutena.

Tällä hetkellä koulujen yhteydessä kilpailutetut päivähoitoyksiköt ovat 
edullisempia. Edulliseen hintaan vaikuttavat kilpailutuksessa mukana 
oleva koulu- ja päiväkotikokonaisuus. Yhteistyö opetusviraston kanssa 
on luontevin tapa lisätä asteittaista alueellista kilpailutusta seuraavan 
viiden vuoden aikana. Varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto toimivat 
usein samassa kiinteistössä ja palvelut tuotetaan samassa keittiössä. 
Koulut ja päiväkodit sijaitsevat lähekkäin. Kilpailuttamista voidaan lisätä 
nykyisen käytännön mukaisesti yhteistyössä opetusviraston kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 161 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
08.10.2014

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

Kohteet valitaan siten, että koululla on komponenttikeittiö ja 
kokonaisuutta täydennetään läheisyydessä olevilla koulu- ja erikseen 
valituilla päiväkotikohteilla, joissa on kuumennus- tai jakelukeittiöt. 
Kilpailutettavista kohteista voitaisiin muodostaa useamman 
kilpailutettavan kohteen osakokonaisuuksia ns. koulu- ja 
päiväkotiryppäitä. Kilpailutettavia ryppäitä voisi olla esim. 8–10 
kappaletta. Jokaisessa ryppäässä olisi arviolta mukana päiväkotikohde 
tai -kohteita 1–5 kappaletta keittiön ruoanvalmistuskapasiteetista 
riippuen. Rypäsmallin mukaan toteutettu kilpailutus tarkoittaa vähintään 
10 päiväkotia ja enintään 50 päiväkotia. Tarkempi laajuus voidaan 
määritellä vasta virastojen yhteisen suunnitelman pohjalta.

Varhaiskasvatustoimen talonrakentamishankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksessa vuosille 2015–2024 on useita yhteisiä 
hankkeita opetusviraston kanssa. Tiheän palveluverkon hyödyntämien 
on järkevää kilpailutukseen liittyvää kokonaisuutta pohdittaessa. 
Hallittua kilpailuttamista voidaan harkita myös tulevien 
monihallintokunnallisten kohteiden ja uusien yli 200 lapsen päiväkotien 
osalta. 

Varhaiskasvatusvirastossa ei ole riittävästi ruokapalvelun 
kilpailuttamiseen tarvittavaa henkilöresurssia. Kilpailuttamisen 
lisääntyessä on hyödynnettävä entistä enemmän hankintakeskuksen 
asiantuntijaresurssia. Kilpailuttamisen toteuttaminen edellyttää 
siirtymäaikaa.

Varhaiskasvatusviraston olemassa oleva yhden henkilön ruokapalvelun 
asiantuntijaresurssi tarvitaan jatkossakin viraston omaan päivittäisen 
palvelun tukemiseen, sisällön tuottamiseen ja laadun valvontaan sekä 
virastojen väliseen yhteistyöhön.    

Puhtauspalvelujen keskittäminen

Puhtauspalveluita järjestetään sekä viraston omana toimintana että 
ostopalveluna. Varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen 
kokonaiskustannukset ovat noin 12 milj. euroa vuodessa, josta oman 
tuotannon osuus on 8 milj. euroa (noin 67 %). Varhaiskasvatusvirasto 
hankkii puhtauspalveluja noin 4 milj. eurolla vuodessa. 

Osa varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen hankinnasta on jo 
keskitetty Palmia-liikelaitokseen. Hankinnan arvo on noin 3,2 milj. 
euroa (80 % hankinnoista). 

Palmia-liikelaitoksen Catering Koulu- ja päiväkotiyksikön kanssa 
solmitun Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen arvo on noin 2,8 milj. 
euroa vuodessa ja se koskee noin 130 toimipistettä, joissa ruoka- ja 
ylläpitosiivouspalvelutyöt sekä tekstiilihuolto on yhdistetty yhdelle 
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henkilölle. Tämä ratkaisu on tehty ruokapalvelun siirron yhteydessä 
1.8.2010 kokonaispalvelun takaamiseksi pienissä yksiköissä.

Palmia-liikelaitoksen Siivouspalveluyksiköltä hankitaan palvelua noin 
0,4 milj. eurolla.

Näiden sopimusten lisäksi virastolle ostetaan puhtauspalveluja 0,8 milj. 
eurolla yksityisiltä sopimus- ja puitesopimuskumppaneilta. 
Määräaikaisen ja tilapäisen ylläpitosiivouksen puitesopimus päättyy 
30.4.2016. Lattioiden perussiivouksen puitesopimuksen optiovuosi 
päättyy 28.2.2015. Näissä sopimuksissa ei ole sitouduttu 
vähimmäisostomääriin. Lisäksi ikkunoiden pesuista on sopimus, joka 
päättyy 30.11.2014. Keskitettäessä puhtauspalvelut Palmiaan 
edellytetään, että myös nämä sopimukset siirtyvät keskittämisen 
yhteydessä palvelun tuottajalle. Tekstiilihuoltoon palvelua ostetaan 
erityistilanteissa.

Varhaiskasvatuslautakunta puoltaa varhaiskasvatusviraston omana 
toimintana tuotettujen puhtauspalveluiden keskittämistä Palmiaan. 
Toimipisteiden määrän kasvaessa ja palveluverkon tihetessä on 
tilaajalla ja palveluntuottajalla paremmat mahdollisuudet kehittää 
palvelua yhtenä selkeänä kokonaisuutena taloudellisempaan suuntaan. 
Puhtauspalveluiden keskittäminen yhdelle palveluntuottajalle 
selkeyttäisi kokonaisuutta sekä tilaajan ja tuottajan rooleja.

Keskittäminen tulisi koskemaan noin 280 päiväkoti- ja 
leikkipuistoapulaisen vakanssia, joista tällä hetkellä on noin 250 
täytettynä. Päivähoitoa, leikkipuisto- ja kerhotoimintaa on likimain 460 
osoitteessa, joissa siivottavaa pinta-alaa on yhteensä noin 180 000 m2.

Kokemukset Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaisista 
yhdistelmävakansseista ovat olleet hyviä ja ne tulee säilyttää 
jatkossakin niin, että tilaaja voi hankkia palvelut päivähoidon tarpeen 
mukaan Cateringin puolelta.

Siivous on tukipalveluna keskeinen mm. infektioiden ehkäisemisessä ja 
siivoushenkilökunta on kiinteästi osa päiväkotien henkilökuntaa. Jos 
siivous päätetään keskittää Palmiaan, on varhaiskasvatuslautakunnan 
mielestä varmistettava, että siivous pysyy saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa, henkilökunta on mahdollisimman pysyvää ja 
kiinteä osa päiväkodin työyhteisöä. Keskittäminen ei myöskään saa 
johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-tuottajan roolit rajaavat turhaan 
toimenkuvia eikä mielekäs yhteistyö toteudu.

Palmiaan keskitettäviin puhtauspalveluihin tulee sisältyä 
ylläpitosiivouksen (päivittäin tai harvemmin tehtävä säännöllisen, 
puhtautta ylläpitävän siivouksen) lisäksi myös perussiivoukset 
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(ikkunoiden pesu, pinttyneen, kiinnittyneen lian ja vahan poistaminen 
lattioilta ja muilta pinnoilta ja tarvittaessa lattian vahaaminen), jotka 
varhaiskasvatusvirasto ostaa tällä hetkellä kaupungin ulkopuolisilta 
puitesopimuskumppaneilta.

Palveluverkko muuttuu jatkuvasti ja palvelun tarve kasvaa. Jatkossakin 
on taattava varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen 
asiantuntijaresurssin riittävyys. Varhaiskasvatusviraston suunnittelija 
mitoittaa keskittämisen jälkeenkin tarvittavan palvelun määrän, toimii 
viraston puhtauspalvelun asiantuntijana ja yksiköiden esimiesten 
tukena laadun tarkkailussa sekä sopimuksen noudattamisessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2005:28 ”Infektioriskin 
vähentäminen päivähoidossa” ohjaa päiväkoti-ikäisten lasten tilojen 
puhtaanapitoa. Infektioriskistä johtuen siivouksessa ja tekstiilihuollossa 
tulee erityisesti muistaa aseptiikka ja muut hyvään hygieniaan 
vaikuttavat seikat. 

Koska päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut ovat keskeinen tukipalvelu, 
tulisi asia tuoda lautakuntaan uudelleen lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Henkilöstötoimikunta on käsitellyt lausuntoa kokouksessaan 10.6.2014. 
Ote kokouksen pöytäkirjasta on liitteenä.

Käsittely

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla 
"Kokemukset Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaisista 
yhdistelmävakansseista" jälkeen uusi kappale: "Siivous  on 
tukipalveluna keskeinen mm. infektioiden ehkäisemisessä ja 
siivoushenkilökunta on kiinteästi osa päiväkotien henkilökuntaa. Jos 
siivous päätetään keskittää Palmiaan, on varhaiskasvatuslautakunnan 
mielestä varmistettava, että siivous pysyy saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa, henkilökunta on mahdollisimman pysyvää ja 
kiinteä osa päiväkodin työyhteisöä. Keskittäminen ei myöskään saa 
johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-tuottajan roolit rajaavat turhaan 
toimenkuvia eikä mielekäs yhteistyö toteudu".

Kannattajat: Tuomas Tiihonen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Sosiaali- ja 
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terveysministeriön opas 2005:28" jälkeen uusi kappale: Koska 
päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut ovat keskeinen tukipalvelu, tulisi 
asia tuoda lautakuntaan uudelleen lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Kannattajat: Tuomas Tiihonen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla 
"Selvitystyöryhmän loppuraportissa on lähdetty" jälkeen: 
”Varhaiskasvatuslautakunta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta varhaiskasvatusviraston osalta liian korkeana”.

Kannattajat: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan kappaleen, joka alkaa sanoilla "Tällä 
hetkellä koulujen yhteydessä kilpailutetut päivähoitoyksiköt" viimeinen 
lause "Kilpailuttamista voidaan lisätä nykyisen käytännön mukaisesti 
yhteistyössä opetusviraston kanssa.".

Kannattajat: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla 
"Keskittäminen tulisi koskemaan noin 280 päiväkoti- ja 
leikkipuistoapulaisen vakanssia", jälkeen omaksi kappaleeksi seuraava 
teksti:
”Varhaiskasvatuslautakunta ei näe Palmian yhtiöittämistä 
kilpailuneutraliteettiperiaatteen toteuttamisen tai oman toimintansa 
kannalta perusteltuna. Mikäli yhtiöittämiseen päädytään, mahdolliset 
keskittämiset tulisi toteuttaa ennen yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun 
Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja vielä liikelaitosmuodossa tai 
inhouseyhtiönä.”

Kannattajat: Terhi Mäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Kokemukset 
Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaisista 
yhdistelmävakansseista" jälkeen uusi kappale: "Siivous on 
tukipalveluna keskeinen mm. infektioiden ehkäisemisessä ja 
siivoushenkilökunta on kiinteästi osa päiväkotien henkilökuntaa. Jos 
siivous päätetään keskittää Palmiaan, on varhaiskasvatuslautakunnan 
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mielestä varmistettava, että siivous pysyy saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa, henkilökunta on mahdollisimman pysyvää ja 
kiinteä osa päiväkodin työyhteisöä. Keskittäminen ei myöskään saa 
johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-tuottajan roolit rajaavat turhaan 
toimenkuvia eikä mielekäs yhteistyö toteudu".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi 
Mäki, Aleksi Niskanen, Laura Nurminen, Tuomas Tiihonen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Sosiaali- ja 
terveysministeriön opas 2005:28" jälkeen uusi kappale: Koska 
päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut ovat keskeinen tukipalvelu, tulisi 
asia tuoda lautakuntaan uudelleen lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi 
Mäki, Aleksi Niskanen, Laura Nurminen, Tuomas Tiihonen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Selvitystyöryhmän 
loppuraportissa on lähdetty" jälkeen: ”Varhaiskasvatuslautakunta pitää 
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ehdotettua 30 %:n kilpailutettua osuutta varhaiskasvatusviraston osalta 
liian korkeana”.

Jaa-äänet: 3
Mukhtar Abib, Laura Nurminen, Tuomas Tiihonen

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6–3.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen, joka alkaa sanoilla "Tällä hetkellä 
koulujen yhteydessä kilpailutetut päivähoitoyksiköt" viimeinen lause 
"Kilpailuttamista voidaan lisätä nykyisen käytännön mukaisesti 
yhteistyössä opetusviraston kanssa.".

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Jani Moliis, Laura Nurminen, Tuomas 
Tiihonen

Ei-äänet: 4
Veronika Honkasalo, Terhi Mäki, Aleksi Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Veronika 
Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5–4.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Keskittäminen 
tulisi koskemaan noin 280 päiväkoti- ja leikkipuistoapulaisen 
vakanssia", jälkeen omaksi kappaleeksi seuraava teksti:
”Varhaiskasvatuslautakunta ei näe Palmian yhtiöittämistä 
kilpailuneutraliteettiperiaatteen toteuttamisen tai oman toimintansa 
kannalta perusteltuna. Mikäli yhtiöittämiseen päädytään, mahdolliset 
keskittämiset tulisi toteuttaa ennen yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun 
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Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja vielä liikelaitosmuodossa tai 
inhouseyhtiönä.”

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Jani Moliis, Laura Nurminen, Tuomas 
Tiihonen

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Terhi Mäki, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 1
Sanna Vesikansa

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Veronika 
Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5–3. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi
Paula Tellervo Merikallio, suunnittelija (siivoustyö), puhelin: 310 43509

paula.t.merikallio(a)hel.fi
Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246

erja.suokas(a)hel.fi

Palmia-liikelaitoksen jk 05.06.2014 § 32

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Palmia-liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Palmia-liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon: 

Kuntien liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, 
kuntalain muutoksen tultua voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan 
laajuutta ja hallintomallia on selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian 
edustajista muodostettu selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen 
mukaan, kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
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henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen.

Palmian johtokunta katsoo, että Palmian hallintomalleja selvittäneen 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa 
kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja 
terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On tärkeää, että mm. koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat ateria-, kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen toimitusvarmuus on 
korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta.

Palmian johtokunta toteaa kantanaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Johtokuntaa esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Käsittely

05.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Karita Toijonen: PUHEENJOHTAJAN ESITYS JOHTOKUNNAN 
LAUSUNNOKSI PALMIAN HALLINTOMALLISTA

Palmia – liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon: 

Kuntien liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, 
kuntalain muutoksen tultua voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan 
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laajuutta ja hallintomallia on selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian 
edustajista muodostettu selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen 
mukaan, kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen.

Palmian johtokunta katsoo, että Palmian hallintomalleja selvittäneen 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa 
kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja 
terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On tärkeää, että mm. koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat ateria-, kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen toimitusvarmuus on 
korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta.

Palmian johtokunta toteaa kantanaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Johtokuntaa esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Kannattajat: Anu Suoranta

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: PUHEENJOHTAJAN ESITYS JOHTOKUNNAN 
LAUSUNNOKSI PALMIAN HALLINTOMALLISTA

Palmia – liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston 
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asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon:  Kuntien liikelaitosten toimintaa 
kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, kuntalain muutoksen tultua 
voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan laajuutta ja hallintomallia on 
selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian edustajista muodostettu 
selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen mukaan, 
kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen. Palmian johtokunta katsoo, että 
Palmian hallintomalleja selvittäneen selvitystyöryhmän raportti ei anna 
perusteita luopua hyvin toimivasta liikelaitosmallista. Palmian tuottamat 
palvelut ovat tärkeä osa kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, 
varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On 
tärkeää, että mm. koulujen, päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat 
ateria-, kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen 
toimitusvarmuus on korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena 
tuottanut toimialansa palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti.  
Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta. Palmian johtokunta toteaa 
kantanaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että Palmian on 
perusteltua jatkaa toimintaansa nykyisen laajuisena liikelaitoksena. 
Johtokuntaa esittää, että kaupunginkansliaa kehotetaan 
valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutos, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrässä.    

Jaa-äänet: 2
Jukka Mattila, Nina Sillantaka

Ei-äänet: 6
Cecilia Ehrnrooth, Annikki Finnig, Janne Länsipuro, Anu Suoranta, 
Karita Toijonen, Samuli Vapaasalo

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Pauliina Posti

Antti Värtelä: Esittelijä ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että hallintomalliasiaa ja 
johtokunnan nyt käsiteltyä esitystä on käsitelty Palmia-liikelaitoksen 
henkilöstötoimikunnan 4.6.2014 pidetyssä kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)palmia.fi
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§ 323
Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12227) 

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
kortteleiden 10577, 10578, 10593 ja 10625 sekä katu- ja vesialueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 12.11.2013 päivätyn ja 16.6.2014 
muutetun piirustuksen numero 12227 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alueet sijaitsevat kantakaupungin itäosassa, Kalasataman keskuksen 
välittömässä läheisyydessä. Muutosalue jakautuu kolmeen osaan, 
joista itäistä rajaavat metroradan pohjoisreuna, Englantilaisaukio, 
Arielinkatu, Sörnäistenlaituri ja Kuorekarinsalmi. Läntistä aluetta 
rajaavat Junatie, Kivihiilenkatu, Leonkatu ja Hermannin rantatie. 
Eteläinen alue käsittää Kalasatamankujan ja korttelin 10625.

Asemakaavan muutoksen avulla vastataan Itäväylän muuttuneisiin 
tilatarpeisiin Kalasataman keskuksen ympäristössä sekä 
raitiovaunuliikenteen muuttuneisiin varauksiin ja vesiliikenteen 
tarpeisiin. Itäväylä rakennetaan sillalle Kalasataman keskuksen 
toteuttamiseksi. Samalla tarkistetaan alueen rakentamattomien 
toimistorakennusten korttelialueiden käyttötarkoitusta ja 
rakennusoikeutta. Korttelin 10577 rakennusoikeutta kasvatetaan ja 
korttelin rajoja muutetaan. Kortteli 10578 muutetaan vesialueeksi, 
johon on mahdollista toteuttaa vesiliikenteen pysäkki. Korttelin 10593
rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin rajoja muutetaan. Yleisten 
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rakennusten kortteli 10625 poistuu ja muutetaan katuaukioksi, jolle saa 
rakentaa palvelu- tai yleisen rakennuksen. Katuaukioilla ja
Kalasatamankujalla mahdollistetaan raitiovaunuliikenne.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta 
sekä hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta. Moottorikatu/pääkatu ja 
metro rajaavat aluetta pohjoisreunalla. Nyt laadittu asemakaavan 
muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 12070, 12106 ja 11780 
vuosilta 2013, 2012 ja 2009, joiden mukaan alueet ovat 
toimistorakennusten tai yleisten rakennusten korttelialueita, katualueita 
ja vesialueita. Alueen eri kortteleihin saa voimassa olevien 
asemakaavojen mukaan rakentaa toimistorakennuksia 
kaksikerroksisesta aina 16-kerroksiseen.

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 5.12.2013 - 
17.1.2014. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa yleisten töiden lautakunta, 
sosiaali- ja terveysvirasto, liikennelaitos-liikelaitos (HKL), Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuolto, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Uudenmaan elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Pelastuslautakunnalla, ympäristölautakunnalla, 
rakennusvalvontavirastolla, kiinteistövirastolla ja Helen Sähköverkko 
Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että asemakaavan muutos ei aiheuta 
lisäkustannuksia rakennusvirastolle.
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Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että riskit Hanasaaren 
voimalaitoksen koko konsultointivyöhykkeelle kaavoitettujen toimintojen 
osalta selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Liikennelaitos-liikelaitos muistuttaa raitiotien vaatiman tilan jättämisestä 
katualueelle sekä tarpeesta huomioida raitioliikenteen aiheuttamat 
melu- ja tärinähaitat asuinrakennuksille. Lisäksi HKL kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa täsmentämään raitiotiejärjestelmän 
suunnitelmia kokonaisuutena, joka ylettyy Kalasatamasta etelästä 
Kruunuvuoren raitiotielle ja toisaalta pohjoisessa Kumpulan 
joukkoliikenneyhteyteen saakka.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä viittaa kannanottoonsa, jossa 
todettiin, että Kalasataman alueen raitioradat tulee suunnitella yhdessä 
HKL:n ja HSL:n kanssa siten, että ne muodostavat teknisesti hyvän 
raitiotiejärjestelmän ja tukevat alueen raitioliikenteen toimintaa. 
Kaavoitettaessa raitiotieratojen läheisyyteen, tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että rakentamisessa varaudutaan raitiotien aiheuttamaan melu- 
ja tärinähaittaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto toteaa, 
että asemakaavan muutosehdotus ei edellytä yleisten vesijohtojen ja 
viemärien siirtämistä. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
vesihuollon verkostot.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että alueen läheisyydessä 
sijaitsee kaksi vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja varastoivaa ja 
käsittelevää kohdetta: Helsingin kaupungin tukkutori ja Helsingin 
Energian Hanasaaren voimalaitos. Laitoksista saatujen tietojen 
perusteella Tukes arvioi, ettei niistä aiheudu kaavamuutoksen 
toteuttamisen estävää välitöntä vaaraa alueelle.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan, että korttelin 10578 toimistotalo korvautuu vesialueella 
ja rakennuksen jäädessä pois melutaso kasvaa eteläpuolella olevan 
asuintalon julkisivulla. Kaavamuutoksen mahdolliset muutokset 
naapurikorttelin meluntorjunnan osalta on ELY-keskuksen mukaan 
myös arvioitava.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, ja niiden 
tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu asemakaavan 
muutosehdotusta laadittaessa ja tullaan huomioimaan 
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jatkosuunnittelussa. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien 
kartoitus on tehty Kalasataman (Sörnäistenrannan ja 
Hermanninrannan) osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 
Kalasataman keskuksen asemakaavan laatimisen yhteydessä on 
laadittu Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 
huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys. 
Voimalaitostoimintojen riskejä on selvitetty myös voimalaitoksen 
suunniteltujen muutosten yhteydessä sekä alueelle valmisteltujen 
asemakaavojen, kuten Hanasaaren kärjen, suunnittelun yhteydessä. 
Asemakaavan muutosehdotuksessa ei esitetä riskejä lisääviä 
muutoksia Kalasataman alueelle.

Sörnäistenniemen asemakaavan muutosta (nro 11780) laadittaessa on 
melusuunnittelussa huomioitu, että korttelit voivat toteutua 
vaihtelevassa järjestyksessä eikä korttelien 10577 ja 10578 
toimistorakennusten toteutuminen ole ollut edellytys eteläpuolisten 
korttelien rakentamiselle. Sörnäistenniemen kaavoittamisen 
yhteydessä on todettu, että kortteleihin 10579 ja 10580 rakennettujen
asuinkerrostalojen pohjoisjulkisivuille kohdistuva päiväajan mitoittava 
keskiäänitaso on noin 71 - 72 dB, kun Itäväylän varressa ei ole melun 
leviämistä estäviä rakennuksia tai rakenteita. Kaavassa on annettu
kyseisille julkisivuille ääneneristävyysvaatimus 36 dBA korttelissa 
10580 ja 37 dBA korttelissa 10579.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:
- kaavakarttaan on lisätty määräys: kortteliin 10577 tulee rakentaa 
yleiselle jalankululle varattu ympäri vuorokauden avoinna oleva 
porrasyhteys Kulosaarensillan ja maantason välille.

Asemakaavan selostusta on ELY-keskuksen lausunnon johdosta 
täydennetty vaikutusten arviointia koskevilta osin.

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman ja 
kaupunkisuunnitteluviraston tarkistaman ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 951

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
kortteleiden 10577, 10578, 10593 ja 10625 sekä katu- ja vesialueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 12.11.2013 päivätyn ja 16.6.2014 
muutetun piirustuksen numero 12227 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.6.2014

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Ksv 2181_8

10. kaupunginosan (Sörnäinen) kortteleita 10577, 10578, 10593 ja 
10625 sekä katu- ja vesialueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12227 annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 12.11.2013 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos vastaa Itäväylän muuttuneisiin tilantarpeisiin 
Kalasataman keskuksen ympäristössä sekä raitiovaunuliikenteen 
muuttuneisiin varauksiin ja vesiliikenteen tarpeisiin. Samalla 
tarkistetaan alueen rakentamattomien toimistorakennusten 
korttelialueitten käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta. Asemakaavan 
muutoksessa korttelin 10577 rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin 
rajoja muutetaan. Kortteli 10578 muutetaan vesialueeksi, johon on 
mahdollista toteuttaa vesiliikenteen pysäkki. Korttelin 10593 
rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin rajoja muutetaan. Yleisten 
rakennusten kortteli 10625 poistuu ja muutetaan katuaukioksi, jolle saa 
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rakentaa palvelu- tai yleisen rakennuksen. Katuaukioilla ja 
Kalasatamankujalla mahdollistetaan raitiovaunuliikenne.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
5.12.2013–17.1.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, 
ympäristölautakunta, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja 
terveysvirasto, kiinteistövirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos 
(HKL), Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuolto, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Pelastuslautakunnalla (21.1.2014), ympäristölautakunnalla (4.2.2014), 
rakennusvalvontavirastolla (30.1.2013), kiinteistövirastolla 
(17.12.2013), Helsingin Energia -liikelaitoksella (9.1.2014) ja Helen 
Sähköverkko Oy:llä (20.1.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 

Yleisten töiden lautakunta (21.1.2014) toteaa, että asemakaavan 
muutos ei aiheuta lisäkustannuksia rakennusvirastolle.

Sosiaali- ja terveysvirasto (31.1.2014) edellyttää, että riskit Hanasaaren 
voimalaitoksen koko konsultointivyöhykkeelle kaavoitettujen toimintojen 
osalta selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Helsingin kaupungin liikennelaitos (17.2.2014) muistuttaa raitiotien 
vaatiman tilan jättämisestä katualueelle sekä tarpeesta huomioida 
raitioliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat asuinrakennuksille. 
Lisäksi HKL kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa täsmentämään 
raitiotiejärjestelmän suunnitelmia kokonaisuutena, joka ylettyy 
Kalasatamasta etelästä Kruunuvuoren raitiotielle ja toisaalta 
pohjoisessa Kumpulan joukkoliikenneyhteyteen saakka.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (24.1.2014) viittaa 2.9.2013 
kirjoittamaansa kannanottoon. Siinä todettiin, että Kalasataman alueen 
raitioradat tulee suunnitella yhdessä HKL:n ja HSL:n kanssa siten, että 
ne muodostavat teknisesti hyvän raitiotiejärjestelmän ja tukevat alueen 
raitioliikenteen toimintaa. Kaavoitettaessa raitiotieratojen läheisyyteen, 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että rakentamisessa varaudutaan 
raitiotien aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto 
(27.1.2014) toteaa, että asemakaavan muutosehdotus ei edellytä 
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yleisten vesijohtojen ja viemärien siirtämistä. Jatkosuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon vesihuollon verkostot.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (27.11.2013) toteaa, että alueen 
läheisyydessä sijaitsee kaksi vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja 
varastoivaa ja käsittelevää kohdetta; Helsingin kaupungin tukkutori 
sekä Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitos. Laitoksista saatujen 
tietojen perusteella Tukes arvioi, ettei niistä aiheudu sellaista välitöntä 
vaaraa kaavamuutosalueelle, joka estäisi kaavamuutoksen 
toteuttamisen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausunnoissa esitetyt asiat on 
huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa ja tullaan 
huomioimaan jatkosuunnittelussa. Hanasaaren B-voimalaitoksen 
turvallisuusriskien kartoitus on tehty Kalasataman (Sörnäistenrannan ja 
Hermanninrannan) osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 
Kalasataman keskuksen asemakaavan laatimisen yhteydessä on 
laadittu Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 
huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys. 
Voimalaitostoimintojen riskejä on selvitetty myös voimalaitoksen 
suunniteltujen muutosten yhteydessä sekä alueelle valmisteltujen 
asemakaavojen, kuten Hanasaaren kärjen, suunnittelun yhteydessä. 
Tässä asemakaavaehdotuksessa ei esitetä riskejä lisääviä muutoksia 
Kalasataman alueelle.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (9.1.2014), että korttelin 10578 toimistotalo korvautuu 
vesialueella ja rakennuksen jäädessä pois melutaso kasvaa 
eteläpuolella olevan asuintalon julkisivulla. Kaavamuutoksen 
mahdolliset muutokset naapurikorttelin meluntorjunnan osalta on myös 
arvioitava.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Sörnäistenniemen 
asemakaavan muutosta (nro 11780) laadittaessa on 
melusuunnittelussa huomioitu, että korttelit voivat toteutua 
vaihtelevassa järjestyksessä eikä korttelien 10577 ja 10578 
toimistorakennusten toteutuminen ole ollut edellytys eteläpuolisten 
korttelien rakentamiselle. Sörnäistenniemen kaavoittamisen 
yhteydessä on todettu, että kortteleihin 10579 ja 10580 rakennettujen 
asuinkerrostalojen pohjoisjulkisivuille kohdistuva päiväajan mitoittava 
keskiäänitaso on noin 71…72 dB, kun Itäväylän varressa ei ole melun 
leviämistä estäviä rakennuksia tai rakenteita. Kaavassa on annettu 
kyseisille julkisivuille ääneneristävyysvaatimus 36 dBA korttelissa 
10580 ja 37 dBA korttelissa 10579.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 kaavakarttaan on lisätty määräys: kortteliin 10577 tulee rakentaa 
yleiselle jalankululle varattu ympäri vuorokauden avoinna oleva 
porrasyhteys Kulosaarensillan ja maantason välille.

Asemakaavan selostusta on ELY-keskuksen lausunnon johdosta 
täydennetty vaikutusten arviointia koskevilta osin.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.2.2014

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL -liikelaitokselta 
kannanottoa Kalasataman alueen kortteleiden kaavamuutokseen. 
Korttelit sijaitsevat Kulosaaren sillan molemmin puolin Kalasataman 
metroaseman läheisyydessä. Korttelit sivuavat suunniteltuja 
raitiotieratoja.

HKL muistuttaa kaavoittajaa raitiotien vaatiman tilan jättämisestä 
katualueella, jotta raitiovaunurata saadaan toteutettua sujuvaa - 
nopeaa ja häiriötöntä - raitiovaunuliikennettä varten. Lisäksi tuilee 
huomioida raitioliikenteen aiheuttamat  melu- ja tärinähaitat 
asuinrakennuksille.

Kalasataman alueen kaavoituksessa tarvitaan yhteinen näkemys 
KSV:N, HKL:n ja HSL:n kanssa siitä millainen tulevaisuuden 
raitiotiejärjestelmä Kalasatamaan muodostuu. Ilman riittävää 
näkemystä toteutettavista raitiotielinjoista ei voida kaikissa tapauksissa 
varautua oikealla tavalla hyvän raitiotien vaatimuksiin. Näin ollen HKL 
kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa täsmentämään 
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raitiotiejärjestelmän suunnitelmia kokonaisuutena, joka ylettyy 
Kalasatamasta etelästä Kruunuvuoren raitiotielle ja toisaalta 
pohjoisessa Kumpulan joukkoliikenneyhteyteen saakka. Ehdotukset 
suunnitelluista raitiotien kääntöpaikoista ja pysäkeistä on helpompi 
arvioida näitä suunnitelmia vastaan.

30.10.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 34

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotukseen.

14.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 31.1.2014

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että riskit voimalaitoksen koko 
konsultointivyöhykkeelle kaavoitettujen toimintojen osalta selvitetään 
riittävällä tarkkuudella. Nyt asiakirjoissa mainitaan vain 
minimisuojaetäisyyksistä.

Tarkasteltavia asioita ovat mm.

 kattilaonnettomuuden ylipainevaikutus korkealle rakentamiselle
 savukaasujen leviäminen kattilalaitoksen palon yhteydessä
 korkeiden rakennusten ilmastointikonehuoneiden ilman 

sisäänoton sijoittaminen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.01.2014 § 25

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaava luo edellytykset Itäväylän uudelleen rakentamiseksi 
Junatien ja Kulosaarensillan kohdalla. Itäväylä rakennetaan sillalle 
Kalasataman keskuksen toteuttamiseksi. Asemakaavan muutoksessa 
korttelin 10577 rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin rajoja 
muutetaan. Kortteli 10578 poistuu, sillä se muutetaan vesialueeksi, 
johon on mahdollista toteuttaa vesiliikenteen pysäkki. Osa 
toimistorakennusten korttelialueesta (KT) nro 10593 muutetaan 
katualueeksi Junatien kasvaneen tilantarpeen vuoksi. Samalla alueen 
rakennusoikeus vähenee 3000 k-m2 (muutoksen jälkeen 12 000 k-m2) 
ja alueen suurinta sallittua kerroslukua muutetaan 12 kerrokseen. 
Lisäksi saa rakentaa osittain maanalaisen sisääntulokerroksen. Kortteli 
10625 poistuu ja muutetaan katuaukioksi, jolle saa rakentaa palvelu- tai 
yleisen rakennuksen. Katuaukioilla ja Kalasatamankujalla 
mahdollistetaan raitiovaunuliikenne.

Asemakaavan muutos ei aiheuta lisäkustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12227 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

21.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Korvataan päätösehdotuksen kappaleen kaksi 
viides virke seuraavalla tekstillä: "Osa toimistorakennusten 
korttelialueesta (KT) nro 10593 muutetaan katualueeksi Junatien 
kasvaneen tilantarpeen vuoksi. Samalla alueen rakennusoikeus 
vähenee 3000 k-m2 (muutoksen jälkeen 12 000 k-m2) ja alueen 
suurinta sallittua kerroslukua muutetaan 12 kerrokseen. Lisäksi saa 
rakentaa osittain maanalaisen sisääntulokerroksen."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 7

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) kortteleita 10577, 10578, 10593, 10625 ja katu- ja 
vesialueita koskevasta asemakaavan muutoksesta nro 12227 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen 
osalta asemakaavan muutosehdotukseen nro 1227.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 17.12.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavamuutos on tarpeen tulevan 
Kalasataman keskuksen ympäristön hyvien katu- ja liikenneyhteyksien 
aikaan saamiseksi. Asemakaavamuutoksella varaudutaan myös 
mahdollisiin tuleviin raitiovaunu- ja vesiliikennetarpeisiin. 
Asemakaavamuutos vaikuttaa hieman Itäväylään ja Junatiehen 
rajautuvien toimistokortteleiden 10593 ja 10577 rajoihin, massoitteluun, 
kerrosaloihin ja rakennuskorkeuksiin, mutta muutoksilla ei merkittävää 
vaikutusta kortteleiden toteuttamisen kannalta. Vesialueelle pääosin 
sijoittuvan toimistokorttelin 10578 (10 500 k-m²) poistaminen 
vesiliikennetarpeiden takia on tarkoituksenmukaista. Kortteli oli useita 
vuosia varattuna Cargotec Oyj:lle pääkonttorin suunnittelua varten. 
Toimistokorttelin toteuttaminen osoittautui kuitenkin teknisesti ja 
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taloudellisesti liian vaikeaksi sijainti ja pohjaolosuhteet huomioon 
ottaen.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2013 § 360

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Ksv 2181_8, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 12.11.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625, katu- ja vesialueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12227 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 23.9.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 30.8.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä 
Sörnäisten korttelien 10577, 10578, 10593 sekä 10625 asemakaavan 
muutoksesta 2.9.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluu kolme 
toimistorakennusten tonttia (KT-tonttia) ja yksi yleisten rakennusten 
tontti (Y-tontti).

Muutoksen tavoitteena on kasvattaa korttelin 10577 rakennusoikeutta 
ja muuttaa rakentamisalueen rajoja. Suunnittelualueen 
pohjarakentamisolosuhteet ovat haastavat. Alkuperäisen korttelialueen 
viereen Arielinkadun puoleiseen reunaan on jo rakennettu paalulaatta 
alueen yleisen vakauden turvaamiseksi. Rakennusoikeuden 
kasvattamisen seurauksena tonttialue rakennetaan osittain paalulaatan 
päälle. Lisäksi kaavamääräyksissä edellytetään tontin autopaikkojen 
sijoittamista maan alle, jolloin nykyinen laattarakenne jouduttaisiin 
mahdollisesti rikkomaan. Autopaikkojen sijoittamisessa ja tonttialueen 
rakentamisessa on otettava huomioon nykyisen paalulaatan toimivuus 
osana alueen yleistä vakautta tai uusittava rakenne siten, että se toimii 
vastaavalla tavalla. 

Toisena muutoksena asemakaavaluonnoksessa on korttelin 10578 
poistaminen ja muuttaminen vesialueeksi. Vesialue voisi mahdollisesti 
toimia julkisen vesiliikenteen pysäkkinä. Aluetta rajaavien 
Sörnäistenlaiturin ja Capellan puistotien rantarakenteet on toteutettu 
siten, että KT-tontin kohdalla olevan vesialueen syväys on 1,5 metriä. 
Mahdollisesti tuleva vesiliikenne tarvitsee suuremman syväyksen, 
jolloin joudutaan muuttamaan jo rakennettuja rantarakenteita. Tästä 
syntyy lisäkustannuksia.

Asemakaavan muutoksessa kasvatetaan korttelialueen 10593 
rakennusoikeutta ja muutetaan rakentamisalueen rajoja Junatien ja 
Kulosaaren sillan muutoksen tarvitseman tilavarauksen vuoksi. 
Korttelin 10625 Y-tontti poistuu ja muuttuu katuaukioksi. Aukiolle 
mahdollistetaan raitiovaunuliikenteen kääntöpaikka. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa näistä 
muutoksista.

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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§ 324
Käpylän Kisakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12192, Kisakylä)

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, 
korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 
sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 
16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12192 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei valtuutettu Leo Stranius 
esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, 
muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 
16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3 Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Käpylässä osoitteissa Koskelantien 7 - 27 (Koskelantien 
ja Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7 - 9 ja 
Koskelantie 28 - 32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue). 
Lisäksi alueeseen kuuluu katu- ja puistoalueita.

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen rakennustaiteellisesti, 
kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan 
rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen. Kisakylän 
rakennukset ja pihatilat sekä Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin 
Heka-Kansanasunnot Oy) rakennuttama suurperheiden asuntojen 
korttelikokonaisuus suojellaan. Rakennusoikeus ja käyttötarkoitukset 
pysyvät ennallaan. Samalla tonttien asemakaava ajanmukaistetaan 
myös muilta osin.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on asumiselle ja toimitiloille 
osoitettua kerrostalovaltaista aluetta. Alue on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta, jota tulee kehittää sen arvot ja ominaisuudet säilyttäen. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat nro 2624 vuodelta 1947 sekä nrot 
3295 ja 3296 vuodelta 1952. Asemakaavojen mukaan alueelle saa 
rakentaa pääosin 3 - 4 -kerroksisia rakennuksia, joiden kellaritiloista 
osaan saa sijoittaa myymälöitä ja työhuoneita.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Tontit on vuokrattu pitkäaikaisin 
vuokrasopimuksin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja 
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arviointisuunnitelmasta on suullisten mielipiteiden lisäksi esitetty kaksi 
mielipidettä kirjeitse. 

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu yksi mielipide.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.5. - 
17.6.2013. Muistutuksia ei esitetty, mutta ehdotuksesta saatiin yksi 
kirje.

Lausunnot

HSY:n vesihuollolla, yleisten töiden lautakunnalla ja 
kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon 
mukaan asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kaava-alueen 
rakennustaiteellisesti, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti sekä
kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja 
ympäristökokonaisuuden säilyminen. Ehdotus ottaa arvokkaan 
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon. 

Ympäristölautakunta esittää lausunnossaan huomautuksia liittyen 
liikenteen aiheuttamiin häiriöihin, meluntorjuntaan ja 
hiukkassuodatukseen. Ympäristölautakunnan mukaan sekä 
peruskorjauksissa että muissa korjaustoimissa tulisi pyrkiä myös 
ympäristöhaittojen lieventämiseen. Kaavassa on tarpeen esittää 
tavoitteelliset äänen eristävyysvaatimukset asuntojen meluhaittojen 
vuoksi.

Pelastuslautakunta toteaa, että laadittaessa korjaustapaohjetta tulee 
huomioida paloturvallisuuden parantaminen esimerkiksi kiinnittämällä 
huomiota pelastustiejärjestelyihin ja porrashuoneiden savunpoiston 
järjestämiseen.

Helen Sähköverkko Oy esittää, että kaavakarttaan merkitään 
kaapelireitti kortteliin 25951.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavamuutos ei edellytä muutoksia 
tonttien nykyisiin vuokrasopimuksiin.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavakarttaan on lisätty 
kaapelireitti kortteliin 951 ja sen edustalle puistovyöhykkeelle. Muilta 
osin ehdotusta ei ole lausuntojen johdosta muutettu.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatu kirje kohdistui 
pysäköintialueisiin, pihojen järjestämiseen, suojelumääräyksiin, entisen 
lämpölaitoksen käyttötarkoitukseen, liiketiloihin sekä 
ullakkorakentamiseen. Kirjeen johdosta kaavaehdotukseen tehtiin 
muutoksia. Tonttien pysäköintipaikat on muutettu kaavaehdotukseen 
vastaamaan nykytilannetta lukuun ottamatta joitakin yksittäisiä 
paikoitusalueita. 
Asianosaisia on kuultu kirjeen perusteella tehtyjen muutosten johdosta.

Liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja 
koskevaa määräystä on kirjeen johdosta muutettu niin, että kyseiset 
tilat sallitaan myös muissa kuin kadunvarsirakennuksissa, silloin kun 
niihin on oma sisäänkäynti ulkoa. Lämpökeskuksen 
käyttötarkoitusmerkintää ei ole muutettu, sillä asemakaavan 
muutosehdotuksessa käyttötarkoitukset on määritelty nykyisen käytön 
mukaisesti.

Kaavakarttaan on lisätty nykyinen ajoyhteys Koskelantieltä KTY/s-
korttelialueelle 25952/3 ja kaapelireitteihin on tehty tarkistuksia. 
Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lisäksi tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, 
muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 
16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3 Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali
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1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 952

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 
2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 
muutetun piirustuksen numero 12192 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.08.2014 § 229

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Ksv 0821_1, Käpylä, H5 P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun 25. kaupunginosan 
(Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, 
korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja 
puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12192 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot ja kirje anna 
aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättää antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen esitettyyn kirjeeseen.

16.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Maria Karisto, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 2.6.2014

HEL 2011-004766 T 10 03 03
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Kiinteistövirasto on antanut lausunnon 1.7.2013 Käpylän Kisakylää 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12192. 

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kaupunki omistaa 
asemakaavan muutosalueen. Asemakaavan muutoksella alueen 
rakennukset ja ympäristö suojellaan siten, että alueen merkittävät 
historialliset arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Tonttien rakennusoikeudet 
ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan.

Nyt asiassa pyydetään lausuntoa mainittuun asemakaavan 
muutosehdotukseen myöhemmin tehtyjen tarkistusten osalta. Tehdyt 
tarkistukset koskevat tonttien pysäköintipaikkoja ja niiden 
merkitsemistä kaavakarttaan, liike-, toimisto- ym. tilojen sijoittamista 
muihinkin kuin kadunvarsirakennuksiin tietyin ehdoin ja ajoyhteyttä 
KTY/s-kortteli-alueelle 25952/3.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutos-
ehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteella.

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.7.2013

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.4.2013

Helsingin kaupunginmuseo lausuu Käpylässä sijaitsevan Kisakylän ja 
sen ympäristöä koskevaan asemakaavan muutosehdotuksesta 
seuraavan.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kisakylän, joka muodostuu 
kolmesta alueesta: Koskelantie 7-27, Koskelantie 28 ja 30 sekä 
Sofianlehdonkatu 7–9. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu katualueita 
sekä Koskelantien Kisakylän puoleinen puistovyöhyke, joka on osa 
Kisakylän julkisivua Koskelantielle. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 
valmistunut Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) 
rakennuttama suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus 
Mäkelänkadun länsipuolella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on 
suojella asemakaavallisen kokonaisuuden lisäksi tonteilla olevat 
rakennukset ja pihatilat. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen 
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja 
ympäristökokonaisuuden säilymisen. 
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Kisakylä on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä eli RKY 2009-kohde osana Helsingin kaupungin 
olympiarakennuksia. Kisakylä valmistui Helsingin olympialaisiin vuonna 
1952 miesten majoitustiloiksi ja se oli kisojen suurin yksittäinen 
rakennustehtävä. Kisakylän kokonaisuus käsittää yhteensä 14 
rakennusta, jotka on sijoitettu kolmeen erilliseen ryhmään: Koskelantie 
7-27 (Asunto-osakeyhtiöt Lähtökuoppa ja Maaliviiva), Sofianlehdonkatu 
7 ja 9 (Asunto-osakeyhtiö Soutaja) ja Koskelantie 28 ja 30 (Asunto-
osakeyhtiö Voittaja). Kisakylän talot muodostavat kolmelta sivulta 
suljettuja peräkkäisiä pihoja, jotka jäävät suojaan kadulta ja toisiltaan. 
Rakennukset suunnitteli olympiarakennustoimiston arkkitehti Pauli 
Salomaa. Kisakylän rakennusten ominaispiirteitä ovat satulakatot, 
rapatut julkisivut ja sisäänvedetyt parvekkeet pitkillä sivuilla ja 
päädyissä. Rakennusten arkkitehtuuri huomioi ja kunnioittaa 
Olympiakylän rakennuksia. Kisakylän suunnittelussa otettiin myös 
huomioon Olympiakylästä saatujen kokemusten perusteella tuleva 
asuinkäyttö. Kisakylä sai myös oman lämpökeskuksen.

Kisakylän alueen pihojen suunnittelijoita olivat puutarha-arkkitehdit 
Onni Savonlahti ja Paul Olsson. Asemakaavallinen perusratkaisu, 
talojen L:n muotoinen sijoittelu, teki pihoista aurinkoisia ja suojaisia ja 
talojen väliin jäävät piha-alueet muodostavat hyvin säilyneitä 
puistopihoja. Myös talojen etupuutarhat Koskelantien varressa ovat 
kaupunkimaiseman kannalta olennainen osa Kisakylän 
kulttuuriympäristökokonaisuutta.

Asemakaavan muutosehdotuksessa Kisakylän asuinkerrostalot on 
esitetty suojeltaviksi merkinnällä sr-1, kuten kaupunginmuseo esitti 
edellisessä lausunnossaan asemakaavaluonnoksesta. 
Kaupunginmuseo katsoo, että Kisakylän kulttuurihistorialliset, 
arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot ovat hyvin yhteneväiset 
Olympiakylän kanssa, jonka talot ovat vastikään esitetty suojeltavaksi 
asemakaavan muutoksessa sr-1-merkinnällä. Koska molemmat alueet 
sisältyvät RKY 2009 kohteeseen olympiarakentaminen, ja edustavat 
kahta eri vaihetta Helsingin kaupungin valmistautumisessa 
urheilukisoihin: Olympiakylä valmistui vuoden 1940 peruuntuneisiin 
kisoihin ja Kisakylä toteutuneisiin vuoden 1952 olympialaisiin, ei ole 
erityisiä perusteita arvottaa toista aluetta korkeammalle kuin toista. 

Helsingin perheasunnot koostuvat kahden lamellitalon ja kahden 
pistetalon ryhmästä Koskelantien ja Mäkelänkadun kulmassa Länsi-
Käpylässä. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Hilding Ekelund ja ne 
valmistuivat vuonna 1946. Alun perin asukkaiksi otettiin vain perheitä, 
joilla oli vähintään kolme alle kymmenvuotiasta lasta. Rakennusten 
arkkitehtuurissa on yhtymäkohtia Ekelundin suunnitteleman 
Olympiakylän kanssa: rakennukset ovat yksikertaisia,
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julkisivuiltaan rapattuja, harjakattoisia ja niukasti koristeltuja. 
Suurperheisten kortteli ja Kisakylän lämpökeskus on esitetty 
suojeltaviksi sr-2 -suojelumerkinnällä. 

Asemakaavan muutosehdotus turvaa kaavoitettavan alueen arvot 
myös alueellisilla suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä. 
Kaupunginmuseo katsoo, että esitetyt kohdekohtaiset ja alueelliset 
suojelumerkinnät ja -määräykset sekä piha-alueita koskevat 
määräykset ovat asianmukaiset. Kaupunginmuseolla ei ole 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

12.11.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 80

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
Käpylän (25.ko) asemakaavan muutokseen nro 12192, Kisakylä. 

Pelastuslautakunta kuitenkin päätti huomauttaa, että laadittaessa 
rakentamis- ja korjaustapaohjetta tulee huomioida paloturvallisuuden 
parantaminen esimerkiksi kiinnittämällä huomiota 
pelastustiejärjestelyihin, sekä porrashuoneiden savunpoiston 
järjestämiseen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 185

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
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Asuinrakennusten suojelumääräysten mukaan rakennusten 
alkuperäiset rakenteet mukaanlukien ikkunat tulee säilyttää ja niiden 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Kaavaselostuksen mukaan 
asemakaavan muutos ei estä asuinrakennusten rakenteellisen 
meluntorjunnan tai pakokaasu- ja hiukkassuodatuksen parantamista 
rakennussuojelulliset näkökulmat huomioiden.

Koskelantien nykyinen liikennemäärä on noin 30 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja Mäkelänkadun 40 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemääräennuste Koskelantielle vuodelle 2035 on 38 600 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaitat alueella 
ovat siten huomattavat, jolloin sekä peruskorjauksissa että muissa 
korjaustoimissa tulisi pyrkiä myös ympäristöhaittojen lieventämiseen. 

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Koskelantien ja 
Mäkelänkadun varren asuntojen meluhaittoja voitaisiin tarvittaessa 
vähentää esimerkiksi asentamalla ääneneristävyyttä parantava lisälasi 
nykyisten ikkunoiden sisäpuolelle. Asemakaavassa on tätä varten 
tarpeen esittää tavoitteelliset ääneneristävyysvaatimukset. Sisäilman 
pienhiukkaspitoisuuksia voidaan uusimpien, alustavien tutkimusten 
mukaan vähentää asentamalla huonekohtaisiin tuloilmaventtiileihin 
sähköisesti varatut kuitusuodattimet. Mainitut toimet voitaneen hyvin 
toteuttaa suojelutavoitteita vaarantamatta. Tiivis yhteistyö 
rakennusvalvonnan kanssa on tässä tärkeää.

Käsittely

11.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Leo Stranius

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 273

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän 
rakennusten, pihojen ja lähiympäristön muodostaman 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden säilyminen ja 
korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, puutarhahistorialliset, 
kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. 
Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin perheasunnot Oy:n 
rakennuttaman suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuuden 
säilyminen.

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen 
vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavassa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.11.2012

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 2.10.2012 pyytänyt rakennusviraston 
mielipidettä Kisakylän asemakaavan muutosluonnoksesta joka koskee 
25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 950, 952 ja 25004, korttelin 
25003 tonttia 1 ja korttelin 951 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Alue sijaitsee Käpylässä osoitteissa Koskelantie 7–27 (Koskelantien ja 
Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7–9 sekä 
Koskelantie 28–32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän 
rakennusten, pihojen ja lähiympäristön sekä Koskelantien 
muodostaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden 
säilyminen ja korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, 
puutarhahistorialliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot 
säilyvät ja vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin 
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perheasunnot Oy:n rakennuttaman suurperheisten asuntojen 
korttelikokonaisuuden säilyminen.

Alue käsittää vuoden 1952 olympialaisia varten rakennetun Kisakylän 
kokonaisuuden. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 valmistunut Helsingin 
perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) rakennuttama 
suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus. Suojeltavan alueen 
korttelijako on toteutunut pääpiirteissään arkkitehti Birger Brunilan 
vuonna 1937 laatiman asemakaavan pohjalta, joihin sisältyy myös Puu-
Käpylän alue, Olympiakylä sekä Länsi-Käpylä. Alue lähiympäristöineen 
muodostaa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin kannalta poikkeuksellisen, 
hyvin säilyneen ja merkittävän kokonaisuuden.

Asemakaavamuutos alueella on yhteensä 18 suojeltavaa 
asuinrakennusta sekä kaksi muuta suojeltavaa rakennusta. 
Aluekokonaisuuteen kuuluvat piha- ja katutilat suojellaan 
kokonaisuuden osana. Sisätiloista suojellaan alueen 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet. Pysäköinti on 
järjestetty tonttikohtaisille pysäköintialueille (p) sekä tontilta toiselle 
kulkevan pihakadun varrelle. 

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen 
vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavaluonnoksessa. Koskelantien 
keskellä oleva puiston (VP) puurivit on merkitty myös säilytettäviksi. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa 
asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 325
Hakuninmaan Runonlaulajantie 48:n ja puistoalueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12269, Runonlaulajantie 48)

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) korttelin 33101 
tontin 7 ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen 15.4.2014 
päivätyn piirustuksen nro 12269 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 kartta, päivätty 15.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 selostus, päivätty 

15.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Havainnekuva, 15.4.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Hakuninmaan pientaloalueella, Hämeenlinnanväylän 
länsipuolella. Tontti sijaitsee Runonlaulajantien varressa ja rajoittuu 
kahdelta sivultaan Mätäojan varren puistoon. Tontin itäpuolella olevan 
puistokaistaleen takana on Kannelmäen ala-asteen koulu.

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on virallistaa jo 1980-
luvulla rakennusvaiheessa käyttöönotettu puiston kautta järjestetty 
ajoyhteys. Ajoyhteyden vaatima alue liitetään tonttiin. Tonttitehokkuus 
pysyy nykyisellään (e = 0,25), jolloin tontin pinta-alan lisäys nostaa 
nykyistä rakennusoikeutta 60 k-m2.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa tontti on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokasta 
pientaloaluetta. Puistokaistale kuuluu alueeseen. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 11262 vuodelta 2005. Tontti on 
kaksikerroksisten erillispientalojen korttelialuetta, jolla tonttitehokkuus 
on e = 0,25. Puistoalueella on voimassa asemakaava nro 8330 
vuodelta 1982. Alue on merkitty suojeltavaksi lähivirkistysalueeksi, joka 
liittyy historiallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa puistoalueen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 9.5. - 
9.6.2014. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Helen Sähköverkko Oy:llä, kiinteistövirastolla, ympäristökeskuksella, 
pelastuslautakunnalla, yleisten töiden lautakunnalla ja Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.
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Kiinteistövirasto toteaa, että se neuvottelee lisäalueen myynnistä tontin 
omistajan kanssa kaavan vahvistumisen jälkeen. Kaavamuutos ei 
kuitenkaan nosta tontin rakennusoikeutta merkittävästi, joten 
kaupunginhallituksen tekemän maapoliittisen päätöksen (9.2.2004) 
mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 kartta, päivätty 15.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 selostus, päivätty 

15.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Havainnekuva, 15.4.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 201 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/13
08.10.2014

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

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 953

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Hakuninmaa) korttelin 33101 tontin 7 ja puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen 15.4.2014 päivätyn piirustuksen nro 12269 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.8.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_29

33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) korttelin 33101 tonttia 7 ja 
puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 15.4.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa puiston puolelle 1980-luvulla 
sijoitetun ajoyhteyden säilymisen liittämällä sen vaatima alue tonttiin. 
Tonttitehokkuus pysyy nykyisellään (e = 0,25), jolloin tontin pinta-alan 
lisäys nostaa nykyistä rakennusoikeutta 60 k-m2.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 202 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/13
08.10.2014

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
9.5.–9.6.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, 
kiinteistövirasto, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, yleisten töiden 
lautakunta ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. 
Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei lausunnoissa esitetty 
muutoksia asemakaavan muutosesitykseen.

Kiinteistövirasto toteaa, että se neuvottelee lisäalueen myynnistä tontin 
omistajan kanssa kaavan vahvistumisen jälkeen.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan 
muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 18.6.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Runonlaulajantie 48

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutokseen merkitty tuleva 
tontti 33101/16 on rakennuksineen suurimmalta ja arvokkaimmalta osin 
Asunto Oy Runo 48 omistuksessa ja tulevaan tonttiin liitettävä 
puistoalue kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään vakiintuneen ajoyhteyden 
vaatiman alueen verran puistoaluetta, koska voimassa olevan kaavan 
mukaista ajoyhteyttä on vaikea toteuttaa. Samalla tarkistetaan 
rakennusalan rajat. Tonttitehokkuus säilyy nykyisellään (e = 0,25).
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Muutoksessa tontista 33101/7 (2 102 m²) sekä kaupungin omistamasta 
puistoalueen osasta (238 m²) muodostetaan uusi tontti 33101/16 (2 
340 m², AO). Tontille on merkitty uutta rakennusoikeutta noin 60 k-m².

Kiinteistövirasto neuvottelee lisäalueen myynnistä tontin omistajan 
kanssa kaavan vahvistumisen jälkeen.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Jani Kuokkanen, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 71427

jani.kuokkanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 193

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 244

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee omakotitonttia osoitteessa 
Runonlaulajantie 48 ja tontin viereistä viheraluetta.

Ajoyhteys tontille on sijoitettu rakentamisvaiheessa vuonna 1987 
puistoalueen puolelle. Kulkuyhteyden muuttaminen tontin puolelle on 
hankalaa tasoeron ja kadun varressa olevan rakennuksen sijainnin 
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takia. Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään olemassa olevan, 
vakiintuneen ajoyhteyden vaatiman alueen verran viheraluetta.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kuluja rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12269 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.06.2014 § 68

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 15.04.2014 
§112 Runonlaulajantie 48:n asemakaava muutoksesta: 
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen nro 12269.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.04.2014 § 112

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Ksv 0740_29, Runonlaulajantie 48, karttaruutu F7/T1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 15.4.2014 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) 
korttelin 33101 tontin 7 ja puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12269 hyväksymistä

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

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 24.2.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Hakuninmaa, Runonlaulajantie 48 osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1141-00/14 ja kaavaluonnoksesta. 
Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee Kaarelassa (33. KO) sijaitsevaa 
omakotitalotonttia (33101/7) osoitteessa Runonlaulajantie 48 ja tontin 
itäpuolella sijaitsevaa kaupungin omistamaa puistoaluetta. Ajoyhteys 
tontin eteläisemmälle rakennukselle on sijoitettu vuonna 1987 
rakentamisvaiheessa puistoalueen puolelle. Kulkuyhteyden 
muuttaminen tontin puolelle on hankalaa tasoeron ja kadun varressa 
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olevan rakennuksen sijainnin takia. Kaavamuutoksen tavoitteena on 
säilyttää ajoyhteys nykyisellään liittämällä sen vaatima alue puistosta 
tonttiin.

Kaupungin omistamassa puistossa ja sen itäpuolisen koulutontin 
länsiosassa sijaitsee noin 20-22 metrin korkeudella kivikautinen 
asuinpaikka (mjnro 91010028). Samalla alueella ja Runonlaulajantien 
pohjoispuolella on sijainnut historiallisen ajan kylätontti 
Kårböle/Rökisby/Gammelby (mjnro 1000001705). Molemmat kohteet 
ovat muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä muinaismuistoja. 
Laki rauhoittaa automaattisesti ilman erillisiä toimenpiteitä lain piiriin 
kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää toimenpiteet, jotka 
saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle. Niiden 
peittäminen, kaivaminen, muuttaminen tai muu vahingoittaminen, 
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty.

Suurimmalla osalla tonttiin liitettävällä, etelään kapenevalla 
maakaistaleella sijaitsee jo nykyisin ajoyhteys. Tilanne ei tule 
muuttumaan sen osalta. Tontinkäyttöluonnoksessa ajoyhteyden 
itäpuolelle on merkitty autokatos, jossa on kolme autopaikkaa ja kaksi 
pientä varastoa. Jos kyseiset suunnitelmat toteutetaan ne vaativat 
todennäköisesti maanrakennustöitä. Vaikka alueella on merkkejä 
uudemmasta, paikoin voimakkaasta, maankäytöstä maan alla saattaa 
kuitenkin olla paikoin jäljellä vanhaan kylään liittyviä rakenteita ja 
kerrostumia tai kivikautista asuinpaikkaa.

Nykytilanteen säilyttäminen ei vaadi muinaisjäännösten suojelun 
kohdalta toimenpiteitä, mutta mahdolliset maanrakennustyöt vaativat 
arkeologista valvontaa. Helsingin kaupunginmuseon tutkijat on 
kutsuttava tarkastamaan paikka töiden alkaessa ja kuluessa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.2.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Kaarelan, Runonlaulajantie 48 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
1141-00/14 sekä kaavaluonnoksesta 4.3.2014 mennessä.
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Asemakaavan muutos koskee omakotitonttia osoitteessa 
Runonlaulajantie 48 ja tontin viereistä viheraluetta. 

Ajoyhteys tontille on sijoitettu rakentamisvaiheessa vuonna 1987 
puistoalueen puolelle. Kulkuyhteyden muuttaminen tontin puolelle on 
hankalaa tasoeron ja kadun varressa olevan rakennuksen sijainnin 
takia. Kaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää ajoyhteys nykyisellään 
liittämällä sen vaatima alue tonttiin.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta eikä asemakaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 326
Kontulan Tanhuantie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12247, 
Tanhuantie 1)

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 
tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2013 päivätyn ja 
19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12247 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kartta, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 selostus, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

3 Havainnekuva 10.12.2013, muutettu 19.8.2014
4 Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 19.8.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
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kuntayhtymä/Vesihuolto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kontulan keskuksen läheisyydessä 1960- ja 1970 -
luvuilla rakennetulla kerrostaloalueella, Kontulantien ja Tanhuantien 
kulmassa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa lisärakentamisen 
kerrostalotontille, jonka 11 800 k-m² rakennusoikeus on voimassa 
olevan asemakaavan mukaan kokonaan käytetty. Pääosin 
seitsenkerroksisessa uudisrakennuksessa on 3 900 k-m² 
asuinkerrosalaa ja sille on muodostettu oma tontti. Lisäksi on 
muodostettu erillinen autopaikkatontti, jolle sijoitetaan sekä olemassa 
olevien rakennusten että uudisrakennuksen autopaikkoja osittain 
kahteen tasoon. Nykyiset rakennukset sekä niiden ympäristön avokallio 
ja kadunvarren istutusalue on osoitettu suojelumerkinnöin. 

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumiselle ja 
toimitiloille osoitettua aluetta. Tontti kuuluu yleiskaavassa Kontulantien 
eteläpuoliseen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävään alueeseen. Nyt laadittu 
asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 5370 vuodelta 1963. Kaavan 
mukaan alue on asuntokerrostalojen korttelialuetta. Tontin 
asemakaavan mukainen rakennusoikeus 11 800 k-m² on kokonaan 
käytetty.

Tontti on VVO Kodit Oy:n omistuksessa. Kiinteistölautakunta on 
kaupunginhallituksen oikeuttamana tehnyt maankäyttösopimuksen, 
joka on allekirjoitettu 27.5.2014.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia jätevesiverkoston 
lisärakentamisesta Tanhuantielle ilman arvonlisäveroa noin 40 000 
euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty VVO Kodit Oy:n aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.
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Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu yksi kielteinen suullinen 
mielipide. Kirjallisia mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 10.1. - 
10.2.2014. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon 
asiasta antaa ympäristökeskus, jolla ei ole huomautettavaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto toteaa, 
että aluetta varten on rakennettava noin 100 metriä uutta 
jätevesiviemäriä.

Kiinteistölautakunta toteaa, että maanomistajalle aiheutuu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten 
tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. 
Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 27.5.2014. Lautakunnalla ei ole 
muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 
johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa, että suunnittelussa tulee huomioida, ettei 
rakentaminen saa heikentää olemassa olevien rakennusten poistumis- 
ja varatiejärjestelyitä. Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida 
uuden rakennuksen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat 
tilavaraukset niin yleisillä katualueilla kuin tontilla.

Rakennusvirasto edellyttää autopaikkamäärien tarkistamista ja katsoo, 
että hulevedet on pyrittävä imeyttämään tontilla.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä uudisrakennuksen vieraspaikkoja ja rakennusalan 
sijoitusta sekä lumitiloja koskevin huomautuksin ja toteaa, että
liikennesuunnitelman Tanhuantien pienistä muutoksista aiheutuu 
rakennusvirastolle pienehköjä kustannuksia.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, ja niiden 
tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden ja pelastuslautakunnan lausuntojen johdosta 
uudisrakennuksen rakennusalaa on tarkistettu, selostusta on 
täydennetty lumen varastoinnin osalta ja selostuksen liitteenä olevaan 
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viitesuunnitelman asemapiirrokseen on lisätty pelastustiet ja lumen 
varastointipaikat. Lisäksi teknisluontoisena tarkistuksena on 
uudisrakennuksen kerrosluvuksi merkitty VII koko rakennusalalle, ja
kaavamääräyksiin on lisätty likimääräinen julkisivupinnan ja vesikaton 
leikkauskohdan ylin korkeusasema. Kaavaan on myös tehty muita 
vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Muutokset eivät vaikuta 
uudisrakennushankkeen sisältöön.

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

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman ja 
kaupunkisuunnitteluviraston tarkistaman ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kartta, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 selostus, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

3 Havainnekuva 10.12.2013, muutettu 19.8.2014
4 Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 19.8.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Maankäyttösopimus (kaava nro 12247)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 212 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/14
08.10.2014

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

Liite 5
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Ympäristökeskus
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 954

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Kontula) korttelin 47013 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen 
10.12.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12247 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.8.2014

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1501_9

47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tonttia 2 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.12.2013 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa pääosin seitsenkerroksisen 
asuinkerrostalon, 3 900 k-m², lisärakentamisen kerrostalotontille 
Kontulantien ja Tanhuantien kulmaan. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
10.1.–10.2.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä /vesihuolto, 
kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta ja 
ympäristökeskus.  

Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole 
huomautettavaa. Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta 
antaa ympäristökeskus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä /vesihuolto toteaa, 
että aluetta varten on rakennettava uutta jätevesiviemäriä noin 100 
metriä. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että maanomistajalle aiheutuu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten 
tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. 
Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on 
käyty. Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12247 johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa, että suunnittelussa tulee huomioida se, ettei 
rakentaminen saa heikentää olemassa olevien rakennusten poistumis- 
ja varatiejärjestelyitä. Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida 
uuden rakennuksen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat 
tilavaraukset niin yleisillä katualueilla kuin tontilla. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä uudisrakennuksen vieraspaikkoja ja rakennusalan 
sijoitusta sekä lumitiloja koskevin huomautuksin ja toteaa, että 
liikennesuunnitelman Tanhuantien pienistä muutoksista aiheutuu 
rakennusvirastolle pienehköjä kustannuksia. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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 Yleisten töiden ja pelastuslautakunnan lausuntojen johdosta 
uudisrakennuksen rakennusalaa on tarkistettu, selostusta on 
täydennetty lumen varastoinnin osalta ja selostuksen liitteenä 
olevaan viitesuunnitelman asemapiirrokseen on lisätty 
pelastustiet ja lumen varastointipaikat.

 Teknisluonteisena tarkistuksena on uudisrakennuksen 
kerrosluvuksi merkitty VII koko rakennusalalle, ja 
kaavamääräyksiin on lisätty likimääräinen julkisivupinnan ja 
vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. Muutos ei vaikuta 
uudisrakennushankkeen sisältöön.

Lisäksi kaavaan on tehty muita vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

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

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.02.2014 § 88

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa enintään seitsemänkerroksisen 
kerrostalon rakentamisen Kontulaan Tanhuantien ja Kontulantien 
kulmassa olevalle tontille, jonka osoite on Tanhuantie 1. Tontille tulee 
uutta kerrosalaa 3900 k-m2. Tällä hetkellä tontilla on kaksi 
kuusikerroksista kerrostaloa. Tanhuantie sijaitsee muutaman sadan 
metrin päässä Kontulan metroasemasta. Kaavoitustyö on tullut vireille 
VVO Kodit Oy:n aloitteesta.

Asemakaavan selostuksessa todetaan, että uuden kerrostalon 
vieraspaikat osoitetaan katualueelta. Taloyhtiön vieraspaikkoja ei tule 
osoittaa katualueelle, vaan tonttia palvelevat pysäköintipaikat tulee 
löytää ja osoittaa tontilta. Katualueella olevat pysäköintipaikat 
palvelevat yhdenvertaisesti kaikkia alueella liikkuvia autoilijoita. 
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Uuden kerrostalon rakennusalaa ei tule ulottaa tontin ja 
katuviheralueen rajaan kiinni, koska rakennuksen rakenteiden ja 
ulokkeiden tulisi olla tontin rajojen sisäpuolella. Rakennuksen huolto ja 
muut toiminnot on voitava suorittaa tontin rajojen sisäpuolella. Tontin 
lumitilat tulee osoittaa asemakaavan havainnekuvassa ja kertoa 
asemakaavan selostuksessa.

Asemakaavan liikennesuunnitelmassa on osoitettu Tanhuantielle pieniä 
muutoksia, kuten korotettuja suojateitä, reunapaaluja ja töyssyjä. 
Näiden toteutuksesta aiheutuu rakennusvirastolle pienehköjä 
kustannuksia. Sen sijaan asemakaavan toteutuksesta ei aiheudu 
kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12247 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 25.02.2014 § 23

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien 
Kontula, Tanhuantie 1:n asemakaavan muutosehdotus nro 12247:

Suunnittelussa tulee huomioida se, ettei rakentaminen saa heikentää 
olemassa olevien rakennusten poistumis- ja varatiejärjestelyitä. 
Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida uuden rakennuksen 
poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat tilavaraukset niin 
yleisillä katualueilla kuin tontilla.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
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katja.seppala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 104

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Kiinteistökartta K6 R2/S2 

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12247 seuraavan lausunnon: 

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. 

Maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun 
päätöksen mukaiset neuvottelut. 

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on 
käyty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12247 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 28

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 420

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Ksv 1501_9, Tanhuantie 1, karttaruutu K6/R2, S2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 10.12.2013 päivätyn 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tontin 2 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä.

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

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennetun ympäristön suojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.6.2012

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Suunnittelualueelle korttelin 47013 tontille 2 suunnitellaan 
rakennettavaksi yksi uusi viisikerroksinen kerrostalo nykyisten kahden 
kuusikerroksisen asuintalon lisäksi. Autopaikat sijoitetaan tontille ja 
pääosa niistä tontin pohjoisreunaan osittain kahteen tasoon.
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Tarvittavat asukkaiden ja vieraiden autopaikkamäärät tulee tarkistaa 
koko tontin kerrosneliöt ja asuntojen lukumäärä huomioiden.

Asemakaavamääräyksiin voisi lisätä maininnan, että maaperän 
salliessa tontilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti pyrittävä 
imeyttämään tontilla.

Asemakaavassa on tontin pohjoisreunaan, tontin rajalle merkitty 
merkinnällä ”a - b” alue, jonka välille tulee rakentaa yhtenäinen 
meluesteenä toimiva rakenne, joka voi olla osa talousrakennuksia tai 
katoksia. Rakenteen rakentaminen ja ylläpito on tontin vastuulla.

Lisätiedot
Sihvonen Taru, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
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§ 327
Laajasalon Gunillantien ja Svanströminkujan alueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12228, Gunillantien ja Svanströminkujan alue)

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 8.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 
muutetun piirustuksen numero 12228 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Laajasalon Yliskylän eteläosassa Gunillantien, 
Svanströmintien ja Reiherintien varsilla.

Asemakaavan muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen nykyisellä 
kaupungin vuokratalotontilla Laajasalon hyvien palveluiden, 
virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Gunillantien 
nykyiselle liiketontille voidaan sijoittaa uutta 
asuinkerrostalorakentamista, jonka maantasoon varataan 
myymälätilaa. Gunillantien ja Reiherintien risteyksen tuntumassa oleva 
viheralue muutetaan asuinkerrostalotontiksi. Rakennusoikeuden lisäys 
on yhteensä 29 290 k-m², jonka myötä alueelle voi muuttaa noin 650 
uutta asukasta.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta. Nyt 
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.
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Tontilla 49080/3 on voimassa asemakaava numero 8783 vuodelta 
1983, jonka mukaan tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Asuinkerrosalaa on yhteensä 23 500 k-m² ja tonttitehokkuus on e = 
0,43.

Tontilla 49080/5 ja sen viereisellä katualueella on voimassa 
asemakaava numero 10126 vuodelta 1994, jonka mukaan tontti on 
liikerakennusten korttelialuetta. Tontilla on rakennusalaa 
yksikerroksiselle rakennukselle, ja rakennusoikeus on 900 k-m². 
Tonttitehokkuus on e = 0,06.

Tontti 49080/7 on autopaikkojen korttelialuetta.

Puisto- ja katualueilla on voimassa asemakaavat numero 5977 ja 7090 
vuosilta 1968 ja 1974.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää louhinnan lisäksi johtosiirtoja, 
joista aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 
25 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on suullisten mielipiteiden lisäksi 
saatu kahdeksan kirjallista mielipidettä, jotka on otettu huomioon siten, 
että Gunillantien ja Reiherintien risteyksen tuntumassa olevan tontin 
kerrosluku on viisi aiemman enintään kahdeksan sijasta, ja 
asuntokerrosala on vähennetty 10 000 k-m²:stä 8 600 k-m²:iin. Lisäksi 
tontista 49080/11 on teetetty puustokartoitus, jonka perusteella 
näkymien muutos ei aiheuta merkittävää haittaa.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.11. - 
9.12.2013. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus ja nähtävilläoloajan 
ulkopuolella on saatu yksi kirje.

Muistutus ja kirje

Väljien ja rakentamattomien alueiden muuttaminen tiiviiksi arvioidaan 
muistutuksessa kohtuuttomaksi ja haitalliseksi. Louhinta- ja 
maansiirtotöiden räjäytysten epäillään olevan vaarallisia. Tontin 
49080/11 uudisrakentamisen koetaan haittaavan näkymiä kaava-
alueen ulkopuolella olevan puistokukkulan laella olevasta suojellusta 
toisen maailmansodan aikaisesta ilmatorjuntatuliasemasta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2014 221 (485)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/15
08.10.2014

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

Kirjeessä esitetään tontille 49080/11 suunnitellun viisikerroksisen 
rakennuksen poistamista ja Gunillantien varren kahdeksankerroksisen 
rakennuksen madaltamista viisikerroksiseksi. Lisärakentamisen 
todetaan kohdistuvan pienelle alueelle. Valmistelun nähdään olevan 
puutteellista ja perustelujen harhaanjohtavia, sillä kaava-alueen 
ulkopuolella olevaa suojelukohdetta ei ole mainittu ja havainnekuvien 
nähdään antavan väärää tietoa mm. puustosta. Kallioiden 
räjäytystöiden vaarallisuuden lisäksi räjäytykset tuhoaisivat upeat 
kalliot. Täydennysrakentamisen nähdään vähentävän asukasrakenteen 
monipuolisuutta, sillä alueelle keskitettäisiin vuokra-asumisen korkea ja 
tiivis kerrostalokeskittymä. 

Lausunnot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollolla, 
kiinteistölautakunnalla ja pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Helen Sähköverkko Oy huomauttaa, että tontilla 49080/12 olevan 
asuinrakennuksen päädyssä sijaitsee jakelumuuntamo, joka palvelee 
muutosalueen nykyistä ja tulevaa sähkönjakelua. Helen Sähköverkko 
esittää, että kaavakarttaan tehdään muuntamon ja katualueen 
kaapelireitille noin kolmen metrin levyinen johtoaluemerkintä.

Yleisten töiden lautakunta kiinnitti huomiota kaava-alueen lumitiloihin, 
korttelialueiden sisäisten lumitilojen vähentyessä 
täydennysrakentamisen myötä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat 
vuorovaikutusraportissa (liite 5).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutus ja kirje eivät antaneet aihetta muutoksiin. Lausunnot on 
otettu huomioon siten, että johtokuja on lisätty kaavaehdotukseen 
tontille 49080/13. Suunnitelman katualueita on levennetty lumitilojen 
lisäämiseksi tonteilla 49080/12 ja 13 sekä 49076/16. Tontin 49080/12 
kohdalle suunniteltujen 12 kadunvarsipysäköintipaikan 
mahdollistamiseksi Gunillantien katualuetta on myös levennetty. 
Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lisäksi tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.
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Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun 
esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 kartta, päivätty 1.10.2013, 
muutettu 2.9.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 selostus, päivätty 
1.10.2013, muutettu 2.9.2014, päivitetty Kslk:n 2.9.2014 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Havainnekuva, muutettu 2.9.2014
5 Vuorovaikutusraportti liitteineen 2.9.2014
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Ilmakuvasovitus idästä
4 Ilmakuvasovitus lännestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 984

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 8.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 
muutetun piirustuksen numero 12228 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 249

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Ksv 2087_2, Gunillantie 2 - 6, 8a ja 8b, Reiherintie 9:n kaakkoispuoli

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 1.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 muutetun 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 
hyväksymistä ja ettei tehty muistutus, saapunut kirje ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta
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 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja 
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen saapuneeseen 
kirjeeseen.

08.10.2013 Ehdotuksen mukaan

01.10.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikennemelu- ja ilmanlaatukysymykset, puhelin: 
310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 98

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Kiinteistökartta 65/673 501, Gunillantie 2-6, 8a ja 8b; kiinteistökartta 65/673 502, Reiherintie 9:n 
kaakkoispuoli

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- 
ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12228 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa kaava-alueen ja kaupunki on 
tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamisesta. Kaavamuutos perustuu 
talous- ja suunnittelukeskuksen laatimaan Helsingin kaupungin 
asuinkiinteistöyhtiöiden täydennysrakentamisselvitykseen. 

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakentamismahdollisuuksia 
nykyiselle vuokratalotontille 49080/3, sen viereiselle liiketontille 
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49080/5 sekä puistoalueelle, jotka on esitetty muutettavaksi 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin 49080/7 käyttötarkoitus 
säilyy autopaikkojen korttelialueena (LPA).

Muutosalueen asuinkerrostalojen rakennusoikeus on yhteensä 
53 215 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 29 290 k-m². 

Tontti 49080/3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
Heka-Laajasalo Oy:lle ajaksi 16.8.1968 - 31.12.2038. Tontti 49080/5 on 
vuokrattu liiketoimintaa varten Helsingin Osuuskauppa Elannolle 
31.12.2020 asti. Pysäköintitontti 49080/7 on vuokrattu Helsingin 
Asumisoikeus Oy:lle ajaksi 16.1.2003 - 31.12.2060 sekä Helsingin 
Osuuskauppa Elannolle ajaksi 1.1.2001 - 31.12.2020.

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten kanssa nykyisiin 
maanvuokrasopimuksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat 
muutokset. 

Tontin 49080/3 vuokralaiselle tullaan maksamaan kaupunginvaltuuston 
hyväksymien kaupungin vuokratonttien 
täydennysrakentamisperiaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen 
vuokratontille tuomasta kohtuullisesta nettoarvonnoususta.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 147

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 49. 
kaupunginosan (Laajasalon)korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- 
ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta nro 12228 seuraavan 
lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen 
osalta koskien 49 kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 
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5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta
nro 12228. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.12.2013 § 492

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalue sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). 
Muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen nykyisellä 
asuinkerrostontilla. Gunillantien nykyiselle liiketontille voidaan sijoittaa 
uutta asuinkerrostalorakentamista, jonka maantasoon kadun varteen 
varataan myymälätilaa. Gunillantien ja Reiherintien risteyksen 
tuntumassa oleva viheralue muutetaan asuinkerrostalotontiksi. 
Rakennusoikeuden lisäys on yhteensä 29 290 k-m2.

Rakennusvirasto on huomauttanut aikaisemmassa kannanotossaan 
asemakaava-alueen lumitiloista. Tarkoitus on ollut kiinnittää huomio 
siihen, että korttelin sisäinen lumitila vähenee täydennysrakentamisen 
myötä. Tiiviisti rakennetuilla alueilla joissain tapauksissa myös korttelin 
sisäiset lumimassat saattavat tilanpuutteen vuoksi levittäytyä yleisten 
alueiden puolelle, mikä puolestaan saattaa runsaslumisina talvina 
vaikeuttaa yleisillä alueilla liikkumista.

Gunillantien ja Reiherintien kulmassa oleva viheralue, jolle nyt 
esitetään asuinrakentamista, rajautuu katujen puolella jyrkkään 
kallioleikkaukseen ja on näin ollen vaikeasti saavutettavissa ja 
vähäisellä käytöllä. Lisärakentaminen on huomioitu Laajasalon 
länsiosan aluesuunnitelmassa 2011–2020.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Laajasalon asemakaavan 
muutoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin. 

Käsittely
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03.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
toinen virke kuulumaan seuraavasti: "Tarkoitus on ollut kiinnittää 
huomio siihen, että korttelin sisäinen lumitila vähenee 
täydennysrakentamisen myötä.

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

Rakennusvirasto 14.6.2013

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Laajasalon Gunillantien-Svanströminkujan alueen 
asemakaavaluonnoksesta. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat kerrostalotontti osoitteessa Gunillantie 
2–6 (49080/3), liikerakennustontti osoitteessa Gunillantie 8a (49080/5), 
autopaikkatontti osoitteessa Gunillantie 8b (49080/7) ja puistoalue 
Gunillantien ja Reiherintien risteyksen tuntumassa sekä katualueita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentamisen 
edellytysten lisääminen Laajasalon hyvien palveluiden, 
virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 

Täydennysrakentaminen hyvien liikenneyhteyksien ja olemassa olevan 
infrastruktuurin varrelle on myös rakennusviraston mielestä 
kannatettavaa ja suotavaa. 

Asemakaavaluonnoksessa lisätään tonttien rakennusoikeutta ja tämän 
lisäksi Gunillantien ja Reiherintien kulmassa sijaitsevan puistometsän 
kohdalle osoitetaan uutta asuinrakentamista. Laajasalon länsiosan 
aluesuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020 todetaan, että kyseisellä 
alueella on maisemallista arvoa, mutta ei juurikaan käyttöarvoa. Alue 
on vaikeasti saavutettavissa ja se mielletään jo nyt viereisten tonttien 
jatkeeksi. 

Kaavaselostukseen on kirjattu, että tonteilla syntyvät hulevedet tulee 
imeyttää maaperään ja hidastaa niiden virtausta maan pinnalla 
mahdollisimman paljon. Rakennusvirasto kannattaa sitä, että hulevesiä 
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pyritään imeyttämään paikallisesti. Rakennusviraston teettämän 
hulevesien tulvareittien tarkasteluun perustuvan selvityksen mukaan 
Suomensuontien päästä alkaa kevyen liikenteen väylää pitkin 
Gunillankujan suuntaan topografiatarkasteluun perustuva tulvareitti, 
joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa.  

Lumilogistiikan tehostamista kaupungeissa tutkivassa diplomityössä 
(Anna Keskinen, Aalto-yliopisto, 2012) todettiin, että 
kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin keino lumen poisviennissä 
on lumen lähisiirto. Lumen lähiläjitykseen varatut paikat on hyvä pohtia 
jo asemakaavavaiheessa.  Lumimassojen määrää ja niiden tilantarvetta 
on mahdollista arvioida etukäteen. Gunillantien asuinalueen 
täydennysrakentaminen johtanee tilanteeseen, jossa nykyisiä 
väliaikaisia lumenläjitysalueita jää pois käytöstä rakentamisen takia. 
Kaavatyön tässä vaiheessa viimeistään tulee selvittää alueen 
lumilogistiikkaa. Rakennusvirasto esittää, että lumen läjitystä palvelevat 
alueet osoitetaan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tonttien 
maanalaisten rakenteiden tilantarve tulee ottaa huomioon myös 
lumilogistiikassa.

Kaavaselostuksessa ei ole eritelty asuintonttien eikä -talojen 
parkkipaikkojen tonttikohtaisia lukumääriä. Paikkojen selkeä  ja suora 
tonttikohtainen erittely kaavaselostuksessa parantaa asemakaavan 
toteuttamista. Rakennusviraston huolenaiheena on, että lisääntyvä 
pysäköintitarve purkaantuu hallitsemattomasti katu- ja viheralueelle. 
Liikennemäärien lisääntyessä Gunillantiellä niin sanottu villi pysäköinti 
saattaa vaarantaa sekä kadun käyttöturvallisuutta että vaikeuttaa 
kadun yllä- ja kunnossapitoa.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
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§ 328
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Jari Tiaiselle ja Konsta Kuismalle vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valita Markus Söderlundin ja Jussi Hannukaisen käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jari Tiaisen eronpyyntö
2 Konsta Kuisman eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jari Tiainen pyytää 12.8.2014 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen 
tehtävästä.

Konsta Kuisma pyytää 27.8.2014 vapautusta käräjäoikeuden 
lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Jari Tiaisen ja Konsta 
Kuisman käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 2016.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle olisi 
valittava uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jari Tiaisen eronpyyntö
2 Konsta Kuisman eronpyyntö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.09.2014 § 294

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Asmo Kosteelle ja Sanni Kulkille vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valita Niina Ilolan ja Tarja Laxénin käräjäoikeuden lautamiehiksi 
vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. valita Johanna Wikströmin käräjäoikeuden 
lautamieheksi 21.5.2014 vapautetun Clas-Håkan Nymanin 
tilalle vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 955

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Jari Tiaiselle ja Konsta Kuismalle vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valita Markus Söderlundin ja Jussi Hannukaisen käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 329
Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajan virasta

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää tietokeskuksen johtaja Asta Manniselle eron tietokeskuksen 
johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietokeskuksen johtaja Asta Manninen on pyytänyt eroa 
tietokeskuksen johtajan virasta siirtyäkseen eläkkeelle 1.4.2015 alkaen.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta 
päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan 
virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi 
julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa tietokeskusta julistamaan 
tietokeskuksen johtajan viran julkisesti haettavaksi tietokeskuksen 
johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin 
kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin 
palkkaeduin. 

Tietokeskuksen johtosäännön 11 §:n mukaan viraston päällikön 
kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinto- 
ja johtamistehtävissä. Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaisesti 
viraston päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin 
kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tietokeskuksen johtajan 
palkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän 
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vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa 22 maksettava 
kokonaispalkka on 6512,43 - 9 397,93 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Tietokeskuksen johtaja
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Tietokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 985

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tietokeskuksen johtaja Asta 
Manniselle eron tietokeskuksen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 330
Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta

HEL 2014-012193, 2014-012196, 2014-012194, 2014-012200, 2014-012195

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloite 
ampumaratapaikoista

 Valtuutettu Helena Kantolan ym. talousarvioaloite 
Koulukiusaamiselle Stop –hankkeesta

 Valtuutettu Jukka Relanderin ym. aloite 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
purkamisesta 

 Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vuoden 2030 
päästövähennystavoitteen asettamiseksi

 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite yleiskaavan luonnoksen 
lähetekeskustelusta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.
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§ 313
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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§ 314
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Veronika Honkasalo och 
Wille Rydman till protokolljusterare med ledamöterna Eero Heinäluoma 
och Terhi Peltokorpi som ersättare.



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 237 (485)
Stadsfullmäktige

Pj/3
08.10.2014

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

§ 315
Ändring i sammansättningen i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna anmälan i bilaga 1 om att en 
fullmäktigeersättare ansluter sig till Sannfinländarnas fullmäktigegrupp 
och anmälan i bilaga 2 om att gruppen godkänner saken.

Uppgifter om föredraganden
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Puoskari, Mari

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään
2 Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote 

10.9.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fullmäktigeersättaren Mari Rantanen har i enlighet med 3 § 1 mom. i 
arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige anmält för fullmäktige 
att hon ansluter sig till Sannfinländarnas fullmäktigegrupp. Anmälan 
kom in 30.9.2014. Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har anmält att 
den godkänner saken.

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään
2 Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokouksen pöytäkirjanote 

10.9.2014
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§ 316
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Pertti Villos fråga om 
ägarstyrningen av hyresbostadsbeståndet.
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§ 317
Val av ersättare i nämnden för allmänna arbeten

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Pirjo Kivistö befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i nämnden för allmänna arbeten

2. välja Maija Wirén till ny personlig ersättare för Tuomo Valokainen i 
nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med 
år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Pirjo Kivistön eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Pirjo Kivistö (SDP) anhåller 12.9.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för allmänna arbeten.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Pirjo Kivistö till personlig 
ersättare för Tuomo Valokainen i nämnden för allmänna arbeten för 
mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare 
för den återstående mandattiden.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Pirjo Kivistön eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 980

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Pirjo Kivistölle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan 
varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Maija Wirénin Tuomo Valokaisen uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 241 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/5
08.10.2014

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

Stadsfullmäktige 24.09.2014 § 288

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Joona Iso-Lotila befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i nämnden för allmänna arbeten 

2. välja Wiking Vuori till ny personlig ersättare för Eija Paananen i 
nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med 
år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 318
Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja René Hursti befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsplaneringsnämnden

2. välja Nuutti Hyttinen till ny personlig ersättare för Tom Packalén i 
stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 René Hurstin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja René Hursti befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsplaneringsnämnden

2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Tom Packalén i 
stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar
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René Hursti (Sannf.) anhåller 10.9.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 23.4.2014 (117 §) René Hursti till ersättare i 
stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.  
Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående 
mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 René Hurstin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 948

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää René Hurstille vapautuksen 
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _____________ Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 23.04.2014 § 117

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Maija Nikunlassi befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsplaneringsnämnden 

2. välja René Hursti till ny personlig ersättare för Tom Packalén i 
stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 319
Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Sanna Hellström befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

2. välja Anni Sinnemäki till ny ledamot och ordförande i direktionen 
för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Silja Uusikangas 
blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Sanna Hellström befrielse från förtroendeuppdraget som 
ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

2. välja ______________ till ny ledamot och ordförande i direktionen 
för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Silja Uusikangas blir 
personlig ersättare för den nya ledamoten.
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Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Sanna Hellström (Gröna) anhåller 16.9.2014 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för 
djurgården.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Sanna Hellström till ledamot 
och ordförande i direktionen för djurgården för mandattiden 
2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny 
ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Sanna Hellströmin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Eläintarhan johtokunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 981

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Sanna Hellströmille vapautuksen eläintarhan 
johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista
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2. valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi 
eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 320
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2015

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag hålla 
sina sammanträden år 2015 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 14.1.2015 18  
2 5 28.1.2015 18 frågestund 
3 7 11.2.2015 18 budgeten, remissdebatt
4 9 25.2.2015 18 motionsbehandling 
5 11 11.3.2015 18 frågestund 
6 13 25.3.2015 18  
7 15 8.4.2015 18 frågestund 
8 17 22.4.2015 18  
9 19 6.5.2015 18  
10 21 20.5.2015 18 frågestund, motionsbehandling
11 23 3.6.2015 18  
12 25 17.6.2015 16 bokslutet 
13 35 26.8.2015 18  
14 37 9.9.2015 18 frågestund 
15 39 23.9.2015 18 motionsbehandling 
16 41 7.10.2015 18 frågestund 
17 43 21.10.2015 18  
18 45 4.11.2015 16 budgeten 
19 46 11.11.2015 18 budgeten, frågestund
20 48 25.11.2015 18 motionsbehandling 
21 50 9.12.2015 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.
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Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen under diskussionen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att de ansvariga utreder möjligheten att 
fördela de ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige så att det inte 
uppstår perioder med få ärenden och att sammanträdena i stället blir 
effektiva utan sessioner på sena kvällar som också blir dyra med sina 
kvällstillägg.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Tuomo Valokainens förslag till 
hemställningskläm inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

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
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 978
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HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2015 
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 14.1.2015 18  
2 5 28.1.2015 18 kyselytunti
3 7 11.2.2015 18 talousarvio lähetekeskustelu
4 9 25.2.2015 18 aloitekäsittely
5 11 11.3.2015 18 kyselytunti
6 13 25.3.2015 18  
7 15 8.4.2015 18 kyselytunti
8 17 22.4.2015 18  
9 19 6.5.2015 18  
10 21 20.5.2015 18 kyselytunti, aloitekäsittely
11 23 3.6.2015 18  
12 25 17.6.2015 16 tilinpäätös
13 35 26.8.2015 18  
14 37 9.9.2015 18 kyselytunti
15 39 23.9.2015 18 aloitekäsittely
16 41 7.10.2015 18 kyselytunti
17 43 21.10.2015 18  
18 45 4.11.2015 16 talousarvio
19 46 11.11.2015 18 talousarvio, kyselytunti
20 48 25.11.2015 18 aloitekäsittely
21 50 9.12.2015 16  

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 321
Principbeslut om Helsingfors stads utlåtande om utkastet till 
regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och 
hälsovården

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag fatta 
följande principbeslut om stadens utlåtande om utkastet till regeringens 
förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården och uppmana 
stadsstyrelsen att följa principbeslutet när den gav stadens utlåtande till 
social- och hälsovårdsministeriet:

Enligt 1 § är syftet med lagen om ordnandet av social- och hälsovården 
att

1. främja och upprätthålla befolkningens välfärd och hälsa,
2. främja kvaliteten på social- och hälsovården, 
3. säkerställa klienternas och patienternas rätt till en god social- och 

hälsovård, 
4. skapa förutsättningar för tillräcklig tillgång till social- och 

hälsotjänster på lika villkor i hela landet,
5. säkerställa social- och hälsovård som har en fungerande och 

enhetlig samt verkningsfull och kostnadseffektiv servicestuktur, 
samt 

6. genomföra en integration av socialvården och hälso- och 
sjukvården samt stärka basservicen inom social- och 
hälsovården på det regionala och nationella planet.

Lagförslaget ska granskas utifrån uppfyllelsen av de uppsatta målen. 
En dylik granskning saknas i motiveringarna till lagförslaget. Institutet 
för hälsa och välfärd blev klart med sin effektbedömning av reformen 
först senare i mitten av september. 

Enligt lagförslaget separeras ansvaret för finansiering och organisering 
av social- och hälsovårdstjänster i och med att organiseringsansvaret 
överförs till social- och hälsovårdsområdet (sote-området) och 
finansieringsansvaret stannar hos kommunen. Detta påverkar 
kommunens möjligheter att styra den service kommunen finansierar 
med betoningen på tillhandahållarens roll i finansieringsstyrningen. 
Dessutom kan överföringen av organiseringsansvaret för social- och 
hälsovårdstjänster till social- och hälsovårdsområdet försvaga 
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integrationen av social- och hälsovården och andra kommunala 
verksamhetssektorer, vilket har betydelse speciellt med tanke på 
främjandet av social- och hälsovården på bred basis som i synnerhet 
anges som en uppgift för kommunen. Det regionala socialarbetet 
betonas också i den nya socialvårdslagen.

Kommunernas finansieringsandelar bestäms enligt en betonad 
kapitationsprincip inom ramen för budgeten för social- och 
hälsovårdsområdet. Jämlikheten enligt lagens mål förutsätter att 
befolkningens behov och separationen av förutsättningarna och 
kostnaderna för produktion av social- och hälsovårdstjänster ska 
beaktas när budgetramen för social- och hälsovårdsområdet och 
stadsandelarna fastställs. Å andra sidan ska social- och 
hälsovårdsområdet se till att onödiga investeringar inte genomförs 
under övergångsperioden.

I lagförslaget har ordnandet och produktionen inte fullständigt 
separerats, eftersom social- och hälsovårdsområdet enligt 15 § kan ha 
även eget produktionsansvar och kommunens eller samkommunens 
produktionsansvar delvis kan ha inslag av organiseringsansvar. Om 
ordnandet och produktionen på riktigt skulle separeras skulle social- 
och hälsovårdsområdena vara bara tillhandahållare och inte 
producenter. Social- och hälsovårdsområdets primära uppgift är att 
koncentrera sig på de uppgifter som organiseringsansvaret omfattar, 
på starkt ledarskap och på beslutsfattande. Social- och 
hälsovårdsområdets styrka i styrningen av de produktionsansvariga 
kommunerna och samkommunerna blir svagare om det inte görs en 
tillräckligt klar skillnad mellan organisering och produktion av 
tjänsterna.

Det finns inte heller några omedelbara funktionella motiveringar till att 
social- och hälsovårdsområdet ska producera stödtjänster. 15 § visar 
att helheten organisering–produktionsansvar–produktion är en svagt 
avgränsad helhet och ska förtydligas i lagpropositionen. Ordnandet och 
produktionen ska skiljas åt utgående från att social- och 
hälsovårdsområdet tar ansvaret över produktion av alla tjänster, 
inklusive stödtjänster, endast i de undantagsfall i vilka ingen av de 
produktionsansvariga kommunerna eller samkommunerna kan 
producera dem på det sätt som organiseringsbeslutet förutsätter. I 
detta fall får social- och hälsovårdsområdet inte heller producera 
tjänsterna själv utan måste upphandla dem hos andra producenter.

Organiseringsbeslutet spelar en viktig roll vid beslut om 
produktionssätten för servicen eftersom flera sakhelheter som saknas i 
lagförslaget har i organiseringsbeslutet överförts till social- och 
hälsovårdsområdet att lösa. Detta medför att förverkligandet av lagens 
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avsikt fullständigt beror på social- och hälsovårdsområdets lednings-, 
besluts- och verkställighetsförmåga.

Enligt 14 § 1 mom. om produktionsansvaret ska detta omfatta 
förebyggande, korrigerande och vårdande, rehabiliterande och andra 
tjänster inom social- och hälsovården som en enhetlig helhet. 
Primärvården, socialvården eller den specialiserade sjukvården tas inte 
särskilt upp i paragrafen.

Enligt motiveringsdelen är produktionsansvaret heltäckande och 
omfattar alla uppgifter och tjänster inom social- och hälsovården. 
Tjänsterna och produktionsansvaret kan ges till en sådan kommun och 
samkommun som har verksamhetsmässiga och ekonomiska 
förutsättningar att svara för alla tjänster inom socialvården, 
primärvården och den specialiserade sjukvården.

Den stora befolkningen i Nyland och landets ledande 
universitetssjukhus i området måste kunna beaktas när de 
produktionsansvariga kommunerna och samkommunerna fastställs, 
vilket verkar vara möjligt enligt utkastet till lagproposition. HNS ska få 
ansvaret för att producera specialtjänsterna (HNS nuvarande tjänster), 
de krävande tjänsterna för utvecklingsstörda och de övriga krävande 
socialtjänsterna för samkommunen.

Lagförslaget möjliggör dock inte med tillräcklig precision olika 
produktionsstrukturer eller ger klart stöd till konkurrensen mellan 
producenter fastän finansieringsstyrningen möjliggör detta. Styreffekten 
av patienternas och klienternas valfrihet har inte heller beaktats i 
lagpropositionen. Hänvisningen i 6 § i lagen preciserar inte i tillräcklig 
omfattning patienternas och klienternas frihet att välja mellan 
producenter av social- och hälsovårdstjänster.

Helsingfors stad anser att det är viktigt att den kommande lagstiftingen 
möjliggör ändamålsenliga produktionsansvariga kommuner och 
samkommuner på lokal nivå. Servicen för en enskild patient eller klient 
kan produceras så att tjänsterna bildar en enhetlig helhet, också i det 
fall att flera kommuner eller samkommuner producerar tjänster för 
samma patient. I detta fall är det tillhandahållaren och inte producenten 
som ansvarar för integrationen på det sätt som lagen och de i lagen 
angivna målen förutsätter.

Ett av lagens ändamål är att uppnå en kostnadseffektiv servicestruktur 
inom social- och hälsovården. Vid bedömningen av uppfyllelsen av 
målet ska man beakta att beredningen av beslutsfattandet inom social- 
och hälsovårdsområdets breda uppdragsfält ställer höga krav på att 
leda med kunskap. Detta kräver mycket också av den organisation som 
bereder beslutsfattandet.
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På sidan 117 i lagpropositionen konstateras följande om att utfärda 
kommunernas uppgifter genom lag: "Med stöd av vad som anförts 
ovan, särskilt när det gäller produktionsansvaret enligt lagen om 
ordnandet av social- och hälsovården, är det nödvändigt att bedöma 
om 14 § i lagen om ordnandet av social- och hälsovården enligt 
propositionen uppfyller kravet på bestämmelser som utfärdas genom 
lag i 121 § 2 mom. i grundlagen." Denna bedömning borde ha gjorts 
redan före remissbehandlingen av propositionsutkastet.

I propositionen och i motiveringarna till denna blir lagens förhållande till 
grundlagen bristfälligt eftersom det inte tas upp i propositionen att 
social- och hälsovårdsområdet kan besluta om de uppgifter som 
tillkommer kommunen genom ett organiseringsbeslut, inte genom lag.

Problemet med lagförslaget är att det kan försvaga funktionaliteten hos 
den representativa demokratin när beslut om social- och 
hälsovårdstjänster fattas. Fördelningen av ansvaret för organisering 
och produktion av social- och hälsovårdstjänster mellan två eller flera 
olika samkommuner kan leda till ett beslutsfattandesystem som är 
främmande och svår att gestalta för kommunens invånare.

Stadsstyrelsen tillstyrker att det i motiveringarna till lagen (s. 57) inte 
föreslås några ändringar i bestämmelserna om ordnande av 
studerandehälsovård för studerande vid högskolor.

Nedan anges svaren till frågorna i den elektroniska enkäten.

7. I 5 § regleras tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. 
Enligt bestämmelsen ska tjänsterna med hänsyn till befolkningens 
behov tillhandahållas nära dem som anlitar tjänsterna, men tjänsterna 
får centraliseras förutsatt att villkoren i bestämmelsen uppfylls. Är 
bestämmelsen ändamålsenlig? 

Svar: Ja.

8. I 7 § regleras språk som tjänster ska ordnas på. Tryggar 
bestämmelsen de språkliga rättigheterna för dem som anlitar tjänsterna 
på ett tillbörligt sätt?

Svar: Ja. Också 21 § och 24 § är bestämmelser som är viktiga och 
värda understöd för att tillgodose de språkliga rättigheterna.

9. I 8 och 9 § regleras främjande av välfärd och hälsa. Ansvaret för 
främjande av välfärd och hälsa ligger främst hos kommunerna. Social- 
och hälsovårdsområdet (s.k. sote-området) samt kommunerna och 
samkommunerna med produktionsansvar bör i sina beslut beakta 
beslutens effekt på befolkningens välfärd och hälsa samt ge 
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kommunerna experthjälp. Är arbetsfördelningen i bestämmelsen 
ändamålsenlig? 

Svar: Ja.

10. Övriga anmärkningar angående bestämmelserna i 1 kap.

I 9 § regleras främjande av välfärd och hälsa i regionen och inom 
serviceproduktionen. Här ska man beakta sambandet till den nya 
socialvårdslagen i vilken regleras det strukturella sociala arbetet. Med 
hjälp av det strukturella sociala arbetet är det möjligt att utnyttja 
expertisen inom socialvården i produktion av välfärdsinformation om 
olika befolkningsgrupper.

2 kap. Ordnandet av social- och hälsovården

11. I 11 § regleras organiseringsansvaret för social- och hälsovården. 
Anser ni att organiseringsansvaret i bestämmelsen är ändamålsenligt?

Svar: Ja.

Innehållet i organiseringsansvaret är ändamålsenligt i sig, men 
ansvaren över organisering och produktion har inte fullständigt skiljts åt 
från varandra i förslaget, eftersom det i 15 § ges möjlighet för social- 
och hälsovårdsområdena att producera vissa tjänster som preciseras i 
organiseringsbeslutet.

12. I 12 § regleras beslutet om att ordna social- och hälsovård. Syftet 
med beslutet om att ordna social- och hälsovård är att fastställa hur 
social- och hälsovårdsområdet ombesörjer genomförandet av 
organiseringsansvaret. Social- och hälsovårdsområdet beslutar om 
innehållet i beslutet om att ordna social- och hälsovård på basis av 
förhandlingar mellan social- och hälsovårdsområdet och kommuner 
samt samkommuner med produktionsansvar. Är förfarandet för 
utarbetande av beslutet om att ordna social- och hälsovård 
ändamålsenligt? 

Svar: Ja.

13. Anser ni det vara ändamålsenligt, att alla punkter i bestämmelsen 
(punkt 1–13) fastställs i beslutet om att ordna social- och hälsovård?

Svar: Nej.

14. Om ni svarade nej på den föregående frågan, välj från listan de 
punkter i bestämmelsen, som ni anser att inte ska fastställas i beslutet 
om att ordna social- och hälsovård.
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1. Hur en klientinriktad integration realiseras. 
2. Hur tillgången och tillgängligheten till närservice säkerställs. 
3. Hur de riksomfattande målen och utvecklingsprogrammen 

genomförs. 
4. Målen, de ansvariga och samarbetet för främjandet av välfärd och 

hälsa. 
5. Service- och kvalitetsnivån på social- och hälsotjänsterna samt 

enhetlig praxis. 
6. Genomförandet av befolkningens språkliga rättigheter. 
7. De kommuner och samkommuner som har produktionsansvar 

samt deras uppgifter. 
8. De kommuner och samkommuner som har produktionsansvar för 

den övergripande dygnetruntjouren. 
9. De stödtjänster som hör till social- och hälsovårdsområdets 

produktionsansvar samt övriga tjänster som införlivats i 
områdets produktionsansvar. 

10. Riktandet av finansiering och resurser till kommuner och 
samkommuner med produktionsansvar. 

11. De centrala principerna och omfattningen av tjänster som anskaffas 
samt av användningen av servicesedlar. 

12. Uppgifter som berör servicestrukturen. 
13. Uppföljning och utvärdering av punkterna 1–12.

Svar: De viktigaste punkterna 7–12 i organiseringsbeslutet ska anges i 
början av förteckningen. Social- och hälsovårdsområdets egen 
serviceproduktion skulle medföra variation i ansvaren för organisering 
och produktion.

15. Borde man i beslutet om att ordna social- och hälsovård besluta om 
något annat än vad som nämns i bestämmelsen?

Svar: Nej.

16. I 13 § regleras social- och hälsovårdsområdets övriga uppgifter 
(utöver det som står i beslutet om att ordna social- och hälsovård), vars 
syfte är särskilt att ge social- och hälsovårdsområdet befogenheter att 
planera, samordna och utveckla den verksamhet som nämns i 
bestämmelserna. Anser ni det vara ändamålsenligt, att ett social- och 
hälsovårdsområde har alla de uppgifter som nämns i bestämmelsen?

Svar: Nej.



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 258 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/9
08.10.2014

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

17. Om ni svarade nej på den föregående frågan, välj från listan de 
uppgifter, som ni anser att social- och hälsovårdsområdet inte ska ha. 

1. Säkerställa samarbetet över kommun- och samkommungränserna 
2. Genomföra de riksomfattande strategiska riktlinjerna och planera 

utvecklingsverksamheten 
3. Säkerställa planeringen och samordningen av 

forskningsverksamheten, samt samarbetet inom densamma 
4. Förutse behovet av arbetskraft samt planera och utveckla 

utbildningen 
5. Samordna personalens uppgiftsstruktur och arbetsfördelning samt 

planering 
6. Samordna informationsförvaltningen och behandlingen av klient- 

och patientuppgifter samt fastställa den övergripande 
arkitekturen 

7. Samla in och utnyttja uppföljningsuppgifter om välfärd och hälsa 

Punkt 5 ska strykas. Tillhandahållaren ska inte definiera producentens 
personalpolitik. Uppgiftslistan ska kompletteras med social- och 
hälsovårdsområdenas beredskap för störningar och 
undantagsförhållanden i enlighet med 54 §.

I punkt 6 anges det som social- och hälsovårdsområdets uppgift att 
samordna informationsförvaltningen och behandlingen av klient- och 
patientuppgifter samt att fastställa den övergripande arkitekturen. "Att 
fastställa den övergripande arkitekturen" är ett för svagt uttryck och ska 
ersättas till exempel med "att leda fastställandet av den övergripande 
arkitekturen i tätt samarbete med de produktionsansvariga 
producenterna". Dessutom ska ansvaret inte avgränsas endast till 
behandling av klient- och patientuppgifter och de datasystemlösningar 
som utnyttjas i behandlingen av dessa, utan ansvaret dessutom ska 
omfatta andra vidsträckta datasystemlösningar som uppstår i samband 
med planering, verkställande och uppföljning av social- och 
hälsovårdstjänsterna.

18. Övriga anmärkningar angående 2 kap. 

Beslutet om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster spelar en 
viktig roll när beslut om produktionssätten för tjänsterna fattas, 
eftersom flera frågor som saknas på lagens nivå har i 
organiseringsbeslutet överförts till social- och hälsovårdsområdet att 
lösa.

Det är nödvändigt att lagstiftningen i enlighet med utkastet gör det 
möjligt att ordna produktionsansvaret på lokal nivå på ett 
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ändamålsenligt sätt. Servicen till enskilda patienter och klienter kan 
produceras så att tjänsterna bildar en enhetlig helhet också i det fall att 
flera produktionsansvariga kommuner eller samkommuner eller dessas 
underleverantörer producerar tjänster för samma patient. Detta 
förutsätter kraftig styrning genom organiseringsbeslutet.

3 kap. Produktionen av social- och hälsovården

19. I 14 § regleras produktionsansvaret som kommunal verksamhet. 
Enligt bestämmelsen beslutar social- och hälsovårdsområdet om att ge 
produktionsansvaret till en kommun och samkommun som har den 
personal och de övriga resurser som produktionsansvaret för social- 
och hälsovården förutsätter. Ansvaret för den egna personalen 
omfattar emellertid inte den del av verksamheten som genomförs t.ex. 
som köptjänst. Har produktionsansvaret reglerats på ett ändamålsenligt 
sätt?

Svar: Nej.

Enligt 1 mom. ska produktionsansvaret omfatta förebyggande, 
korrigerande och vårdande, rehabiliterande och andra tjänster inom 
social- och hälsovården som en enhetlig helhet. Primärvården, 
socialvården eller den specialiserade sjukvården tas inte särskilt upp i 
paragrafen.

Enligt motiveringsdelen är produktionsansvaret heltäckande och 
omfattar alla uppgifter och tjänster inom social- och hälsovården. 
Produktionsansvaret kan ges till en sådan kommun och samkommun 
som har verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att svara 
för alla tjänster inom socialvården, primärvården och den 
specialiserade sjukvården.

Enligt 2 mom. kan social- och hälsovårdsområdet besluta om att ge ett 
produktionsansvar som är snävare än den helhet av tjänster som 
fastställs i 1 mom. till en samkommun som bildats för 
produktionsansvaret, om det finns ett särskilt skäl till det på grund av 
klienternas behov eller tillhandahållandet av tjänster. I motiveringarna 
kallas dessa för tematiska samkommuner. Det anges dock inga 
exempel på sådana.

Det är nödvändigt att den kommande lagstiftningen möjliggör 
ändamålsenliga produktionsansvariga kommuner eller samkommuner 
på lokal nivå. Servicen till enskilda patienter och klienter kan 
produceras så att tjänsterna bildar en enhetlig helhet också i det fall att 
flera produktionsansvariga kommuner eller samkommuner eller dessas 
underleverantörer producerar tjänster för samma patient. Det är 
tillhandahållaren som ansvarar för integrationen, inte producenten.
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20. I 15 § regleras social- och hälsovårdsområdets produktionsansvar. 
Social- och hälsovårdsområdet har produktionsansvar för de 
stödtjänster som fastställs i områdets beslut om att ordna social- och 
hälsovård, såsom t.ex. uppgifter inom informationsförvaltning. Är det 
ändamålsenligt att social- och hälsovårdsområdet i enlighet med 
bestämmelsen kan besluta att åta sig produktionsansvaret för 
stödtjänster? 

Svar: Ja.

Tillhandahållaren ska inte ha någon egen produktion. Dessutom förblir 
det oklart vilka stödtjänster man hänvisar till i lagen eftersom bara 
uppgifter inom dataadministration och gemensam upphandling anges 
som exempel. Eftersom det är svårt att avgränsa stödtjänsterna är det 
motiverat att detta förslag till bestämmelse om social- och 
hälsovårdsområdets möjlighet till ansvar över produktion av 
stödtjänster ska preciseras så att den inte avser produktion som egen 
verksamhet.

21. Övriga anmärkningar angående 3 kap. 

Inga andra anmärkningar.

4 kap. Förvaltning 

22. Enligt 19 § tillämpas på en samkommun inom ett social- och 
hälsovårdsområde och samkommunens förvaltning vad som föreskrivs 
i 10 kap. i kommunallagen, om inte något annat föreskrivs genom lag. 
Är detta ändamålsenligt?

Svar: Ja.

23. I 23 § regleras beslutsfattandet i en samkommuns organ. Enligt 
bestämmelsen grundar sig kommunernas röstetal på kommunens 
invånarantal. Om kommunerna inte har avtalat om någonting annat, 
ska det sammanlagda röstetalet för en kommuns representanter dock 
vara under 50 procent av samkommunens röstetal. Är detta 
acceptabelt? 

Svar: Nej.

Det är inte acceptabelt att ta i bruk någon röstklippare.

24. Övriga anmärkningar angående 4 kap. 

Bestämmelserna om förvaltningen i en samkommun inom ett social- 
och hälsovårdsområde utesluter möjligheterna att ordna förvaltningen i 
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enlighet med kommunallagen. Eftersom en tydlig och effektiv 
förvaltning är ett av alternativen att uppnå målen enligt social- och 
hälsovårdsministeriets beredningsmaterial, ska man inte begränsa 
samkommunens förvaltningsmodell mer än i kommunallagen och man 
ska inte heller ge mer detaljerade bestämmelser än i kommunallagen 
till exempel i fråga om sammansättningen hos en eventuell 
samkommunsstämma. Utöver det som föreslås i utkastet till 
lagproposition måste man kunna överväga även införing av modellen 
med samkommunsstämma.

5 kap. Styrning, planering och utveckling

25. I § 28 regleras förhandlingsförfarandet mellan staten och social- 
och hälsovårdsområdet. Syftet med de förhandlingar som förs är att 
styra social- och hälsovårdsområdets verksamhet inom utvecklingen av 
servicestrukturen samt att främja samarbetet mellan ministeriet och 
social- och hälsovårdsområdet. Anser ni att förhandlingsförfarandet i 
enlighet med bestämmelsen är ändamålsenligt?

Svar: Ja.

Den nationella styrningen är värd understöd, men styrningens innehåll 
anges otydligt i lagen. Styrningen måste dock möjliggöra innovativa 
tjänster och försöksverksamhet utan bindande normstyrning.

26. I § 29 regleras resultatstyrningen mellan ett social- och 
hälsovårdsområde och en kommun eller samkommun med 
produktionsansvar. Anser ni det vara ändamålsenligt att 
resultatstyrning tillämpas mellan ett social- och hälsovårdsområde och 
ett område med produktionsansvar?

Svar: Ja.

27. Tryggar § 30 på ett tillbörligt sätt invånarnas möjligheter att delta i 
och påverka utarbetandet av och beslutandet om ordnande av tjänster?

Svar: Nej. Orden ”i mån av möjlighet” ska strykas. Det ska vara 
förpliktande att ordna möjligheter att påverka och delta för invånarna.

28. Övriga anmärkningar angående 5 kap. 

Inga andra anmärkningar.

6 kap. Finansiering 

29. I 33 § regleras finansieringen av social- och hälsovårdsområden 
och fördelningen av kostnader. Enligt bestämmelsen bygger avgiften 
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på kommunens invånarantal, som har viktats med ålder och 
sjukfrekvens, vilka beaktas vid beräkningen av statsandelar. 
Kommunerna kan i grundavtalet för ett social- och hälsovårdsområde 
komma överens om att beakta även andra faktorer som påverkar 
statsandelens kalkylmässiga kostnader. Anser ni det vara 
ändamålsenligt, att kommunerna har beslutanderätt i enlighet med 
bestämmelsen?

Svar: Ja.

30. I § 34 regleras finansieringen av en kommun och samkommun med 
produktionsansvar. I beslutet om att ordna social- och hälsovård 
fastställs enhetliga ersättningsgrunder för alla produktionsområden. Vid 
finansieringen av ett område med produktionsansvar bör man 
emellertid beakta de effekt- och effektivitetskrav på tjänsteproduktionen 
som fastställs i beslutet om ordnande, varvid ersättningsgrunderna kan 
variera mellan produktionsområden. Anser ni att detta är 
ändamålsenligt? 

Svar: Ja.

31. I § 36 regleras ersättning av kostnaderna för vård och omvårdnad i 
vissa situationer. Är ersättningsprincipen i bestämmelsen 
ändamålsenlig? 

Svar: Ja.

32. I § 37–39 regleras statens utbildningsersättning. Förutsättningarna 
för utbetalning av utbildningsersättning förblir enligt bestämmelserna 
oförändrade. Är bestämmelserna ändamålsenliga?

Svar: Ja.

33. I § 40–46 regleras statlig finansiering av forskningsverksamhet. 
Principerna för riktandet av forskningsfinansiering förblir enligt 
bestämmelserna oförändrade. Är bestämmelserna ändamålsenliga?

Svar: Ja.

34. Övriga anmärkningar angående 6 kap. 

Paragraferna 37–46 är ändamålsenliga i sig, men staten ska ersätta 
kostnaderna för utbildning och forskning till deras fulla belopp. För 
tillfället uppgår finansieringsbristen till flera tio miljoner euro om året.
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Staten ska i fortsättningen fästa avseende också vid utbildnings- och 
forskningsbehoven inom socialvården såsom det konstateras i 
motiveringarna till lagpropositionen (s. 91).

7 kap. Myndighetstillsyn 

35. Anmärkningar angående bestämmelserna i 7 kap. 

Inga andra anmärkningar.

8 kap. Särskilda bestämmelser 

36. Anmärkningar angående bestämmelserna i 8 kap. 

I 54 § i lagpropositionen regleras skyldighet för social- och 
hälsovårdsområdet att i samråd med kommunerna och 
samkommunerna inom sitt område bereda sig på störningar och 
undantagsförhållanden. Paragrafen leder till styrning i flera nivåer 
eftersom social- och hälsovårdsorganisationen i den 
produktionsansvariga kommunen styrs som en del av både 
kommunens beredskap för störningar och social- och 
hälsovårdsområdets beredskapshelhet för störningar enligt den 
föreslagna formuleringen. Paragrafen ska omformuleras så att social- 
och hälsovårdsområdet styr beredskapen för störningar som förutsätter 
social- och hälsovårdsåtgärder i de produktionsansvariga kommunerna 
och samkommunerna i området i fråga. Helsingfors stads särställning 
som landets huvudstad är en särskild orsak till att planerna för social- 
och hälsovårdsberedskapen ska samordnas i synnerhet med den 
allmänna beredskapsplanen för Helsingfors stad.

Enligt 55 § får social- och hälsovårdsministeriet ta ansvaret för ledning 
och samordning av social- och hälsovården vid särskilt betydande 
störningar. Detta förändrar ledningsansvaren under 
normalförhållanden, vilket strider mot grundprincipen om att man även 
under undantagsförhållanden ska sträva att fungera utan att ändra 
organisationerna.

Modellen för registerföring (§ 59) är värd understöd, men i 
lagpropositionen tar man inte ställning till hur registren uppstår, till hur 
många de är eller till bestämmelser om samtycke till behandling av 
registeruppgifterna. Helheten ska preciseras och det ska tas upp om 
man i samma tidtabell som lagpropositionen och vid sidan av denna 
kommer att inleda en bedömning av lagstiftningshelheten om registren 
och om deras användning och ett eventuellt ändringsarbete i syfte att 
få laghelheten att motsvara målen för lagen om ordnandet av social- 
och hälsovården.
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Lag om införande av lagen om ordnandet av social- och hälsovården 

37. Fråga riktad endast till kommunernas fullmäktige: Det är meningen 
att 3 § i lagen om införande ska reglera de kommuner som hör till en 
samkomun inom ett social- och hälsovårdsområde. Varje kommun ska 
höra till en av fem samkommuner inom ett social- och 
hälsovårdsområde. Enligt avtalet av den 23 mars 2014 mellan 
riksdagspartiernas ordförande grundar sig de nya social- och 
hälsovårdsområdena på de nuvarande specialupptagningsområdena. 
Om social- och hälsovårdsområdena bildas av de kommuner som hör 
till de nuvarande specialupptagningsområdena, kommer er kommun då 
att höra till ett lämpligt social- och hälsovårdsområde med tanke på 
ordnandet av tjänster? (Bilaga: Kommuner som hör till 
specialupptagningsområden) 

Svar: Ja.

38. Fråga riktad endast till kommunernas fullmäktige: Om er kommun 
inte anser det befogat att höra till det social- och hälsovårdsområde 
som bildas utifrån det nuvarande specialupptagningsområdet, vilket 
social- och hälsovårdsområde som grundar sig på ett 
specialupptagningsområde anser kommunen då det vara befogat att 
höra till?

 Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitets 
centralsjukhus (HYKS-erva)

 Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus 
(KYS-erva)

 Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus 
(OYS-erva)

 Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus 
(TAYS-erva)

 Specialupptagningsområdet för Åbo universitets centralsjukhus 
(TYKS-erva)

Se svaret till punkt 37.

39. I 8 § regleras personalens ställning. I paragrafen ingår inte 
personalens femåriga uppsägningsskydd enligt kommunstrukturlagen. 
Har personalens ställning reglerats på ett lämpligt sätt?

Svar: Tar inte ställning

Helsingfors har följt principen om att inte säga upp anställda på 
produktionsmässiga eller ekonomiska grunder.
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40. I 9 § regleras egendomsförhållanden. Har egendomsförhållandena 
reglerats på ett lämpligt sätt? 

Svar: Nej.

Den föreslagna bestämmelsetexten är inte tillräckligt preciserad i fråga 
om regleringen av egendomsförhållandena.

41. I § 11 regleras övergången av finansieringen av social- och 
hälsovårdsområdet. I bestämmelsen ingår en treårig övergångsperiod 
för kommunens finansieringsandel ifall den ändrar från nuvarande nivå. 
Är den treåriga övergångsperioden för finansieringsandelen tillräcklig?

Svar: Ja.

42. I 12 § regleras stöd för förändring för kommuner och 
samkommuner. Är bestämmelsens stöd för förändring tillräckligt?

Svar: Nej.

Det är viktigt att stödet för förändring omfattar de kostnader som 
reformen medför.

43. Övriga anmärkningar om lagen om införande 

Inga andra anmärkningar.

Lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt 

44. Anser ni att bestämmelserna angående en temporär ändring av 
lagen om överlåtelseskatt är 
ändamålsenliga? 

Svar: Ja.

Till slut 

45. Vad bör man särskilt beakta vid verkställandet av reformen? 

Inga andra anmärkningar.

46. Ni kan som avslutning lyfta fram allmänna synpunkter angående 
utkastet till regeringens proposition. Nämn först de tre synpunkter ni 
anser vara viktigast.

1. Den viktigaste förnyelsen i lagpropositionen i förhållande 
till nuläget är att det bildas tillräckligt stora produktionsansvariga 
områden med tanke på deras kapacitet och befolkning. Lagen 
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om ordnandet av social- och hälsovården samlar det nu 
splittrade ansvaret för ordnandet av social- och 
hälsovårdstjänster till en och samma helhet i fråga om 
basservicen och servicen på specialnivå under samma ledning 
och till samma budget. Detta ger social- och hälsovårdsområdet 
en stark ställning i styrningen av social- och hälsovårdstjänster i 
enlighet med lagens mål, vilket ska anses som en positiv 
möjlighet. Detta kommer dock inte omedelbart att åstadkommas 
genom den nya strukturen utan social- och hälsovårdsområdet 
ska mångsidigt utnyttja de styrmedel och det starka ledarskap 
som organiseringsbeslutet möjliggör.

2. Lagen ska möjliggöra tillräckligt mångsidiga produktionsstrukturer 
och säkerställa kontinuiteten i den nuvarande fungerande 
produktionsstrukturen eftersom reformen genomförs i en snabb 
tidtabell. 

3. I motiveringarna till lagpropositionen saknas det nästan fullständigt 
en bedömning av effekterna för ekonomin, förvaltningen, 
klienterna och patienterna och personalen. En effektbedömning 
borde ha varit tillgänglig i god tid innan man ombes att ge 
utlåtande om en mycket betydande lagproposition.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att åldrandet och sjukfrekvensen 
framhävs i finansieringsprinciperna i lagpropositionen. I det nya 
systemet ska stor vikt läggas vid tryggande av det förebyggande 
arbetet och vid de ekonomiska förutsättningarna för åtgärder som 
stöder detta. I fortsättningen ska denna fråga utredas innan beslut om 
de slutliga finansieringsprinciperna fattas.

Svar: (I den elektroniska enkäten anges här den fritt formulerade början 
av utlåtandet).

Bedömning av konsekvenserna för hälsa och välbefinnande

En framgångsrikt genomförd vertikal och horisontal integration av 
social- och hälsovården och en omsorgsfullt förverkligad 
ekonomistyrning kan ha avsevärda indirekta effekter som ökar 
jämlikheten mellan medborgarna och förbättrar deras sociala och 
hälsomässiga välbefinnande.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande fyra motförslag hade framställts under 
diskussionen:
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Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen 
hade framställt följande två motförslag:

Följande mening i stycke nr 12 stryks: "Lagförslaget möjliggör dock inte 
med tillräcklig precision olika produktionsstrukturer eller ger klart stöd 
till konkurrensen mellan producenter fastän finansieringsstyrningen 
möjliggör detta."

Följande meningar i stycke nr 12 stryks: Styreffekten av patienternas 
och klienternas valfrihet har inte heller beaktats i lagpropositionen. 
Hänvisningen i 6 § i lagen preciserar inte i tillräcklig omfattning 
patienternas och klienternas frihet att välja mellan producenter av 
social- och hälsovårdstjänster."

Ledamoten Yrjö Hakanen hade framställt följande motförslag:

Efter punkt 3 i stadsfullmäktiges beslut läggs till en ny punkt 4:
Helsingfors anser att det är skäl att förkasta förslaget till lag om 
ordnandet av social- och hälsovården och bereda ett nytt förslag på ny 
basis, eftersom förslaget leder till minskad närservice, ökar 
ojämlikheten, tar bort beslutsmakten över ordnandet av servicen från 
de representanter som invånarna valt genom val, försvagar 
personalens ställning och medför ingen korrigering i problemen med 
finansieringen av servicen. Den nya beredningen ska säkerställa 
närservicen, det demokratiska beslutsfattandet, tillräcklig finansiering 
till servicen och Helsingfors stads ställning som producent av 
basservice inom social- och hälsovården.

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten René Hursti 
hade framställt följande motförslag:

I utlåtandet tilläggs i punkt (28) om 12 § följande efter ordet 
produktionsansvar: Social- och hälsovårdsområdet ser till att 
kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster i första hand tryggas 
med offentlig service, som kompletteras med service inom den privata 
sektorn. Om social- och hälsovårdstjänsterna konkurrensutsätts 
prioriteras i stället för priset servicens kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet 
och omfattning, likaså olika användargruppers specialbehov.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens motförslag 
inte hade understötts, varvid det förföll.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: De övriga motförslagen tas särskilt upp till 
omröstning.
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Anna Vuorjokis motförslag 
godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Följande mening i stycke nr 12 stryks: "Lagförslaget 
möjliggör dock inte med tillräcklig precision olika produktionsstrukturer 
eller ger klart stöd till konkurrensen mellan producenter fastän 
finansieringsstyrningen möjliggör detta."

Ja-röster: 47
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli 
Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Tom Packalén, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Emma Kari

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Anna Vuorjokis 
motförslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
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röstar ja; vinner nej, har ledamoten Anna Vuorjokis motförslag 
godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Följande meningar i stycke nr 12 stryks: Styreffekten av 
patienternas och klienternas valfrihet har inte heller beaktats i 
lagpropositionen. Hänvisningen i 6 § i lagen preciserar inte i tillräcklig 
omfattning patienternas och klienternas frihet att välja mellan 
producenter av social- och hälsovårdstjänster."

Ja-röster: 49
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, 
Sanna Vesikansa

Nej-röster: 35
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Emma Kari

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Anna Vuorjokis 
motförslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
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röstar ja; vinner nej, har ledamoten Helena Kantolas motförslag 
godkänts.

3 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: I utlåtandet tilläggs i punkt (28) om 12 § följande efter 
ordet produktionsansvar: Social- och hälsovårdsområdet ser till att 
kommuninvånarnas social- och hälsovårdstjänster i första hand tryggas 
med offentlig service, som kompletteras med service inom den privata 
sektorn. Om social- och hälsovårdstjänsterna konkurrensutsätts 
prioriteras i stället för priset servicens kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet 
och omfattning, likaså olika användargruppers specialbehov.

Ja-röster: 37
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe 
Hetemaj, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Anniina 
Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, 
Tuomo Valokainen

Blanka: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi 
Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Emma Kari

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Helena Kantolas 
motförslag.
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Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thodén, vs. kaupunginsihteeri, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 STMn lausuntopyyntö 18.8.2014 toinen lausuntokierros 
(allekirjoittamaton)

2 Begäran om utlåtande 18.8.2014
3 Lausuntopyyntökysely
4 Enkät angående begäran om utlåtande
5 Esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

18.8.2014
6 Regeringens proposition till riksdagen, utkast 18.8.2014, till lag om 

ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig 
till den

7 Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat
8 Kommuner som hör till specialupptagningsområden (i alfabetisk 

ordning)
9 Sote-uudistus - järjestämislain keskeinen sisältö
10 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOTE viidelle alueelle - vaikutusten 

ennakkoarviointi
11 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sote-järjestämislakiesitys vaikutusten 

ennakkoarviointi, diasarja

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Lagpropositionens huvudsakliga innehåll

Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta parlamentariska 
styrgruppen för reformen av social- och hälsovården har utarbetat ett 
utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ordnandet av social- och hälsovården och vissa lagar som hänför sig till 
denna. Utkastet baserar sig på regeringsprogrammet och på avtalet om 
huvudprinciperna för ordnandet av social- och hälsovården som ingåtts 
mellan ordförandena för riksdagspartierna 23.3.2014.



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 272 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/9
08.10.2014

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

I propositionen föreslås att det ska stiftas en lag om ordnandet av 
social- och hälsovården och en lag om dess införande. Genom lagen 
revideras bestämmelserna om ordnandet, produktionen, förvaltningen, 
planeringen och finansieringen av samt tillsynen över kommunal social- 
och hälsovård. Genom revideringen sammanförs det övergripande 
ansvaret för ordnandet av tjänster som för närvarande hör till flera olika 
kommunala organisationer till fem social- och hälsovårdsområden.

Enligt propositionen bildas i Finland fem samkommuner inom social- 
och hälsovårdsområden. Samkommunerna ansvarar för ordnandet av 
offentliga social- och hälsotjänster. Varje kommun hör till ett social- och 
hälsovårdsområde. Områdena producerar inte själva tjänster, utan för 
produktionen av social- och hälsotjänster ansvarar de kommuner och 
samkommuner som har fastställts i social- och hälsovårdsområdets 
beslut om att ordna social- och hälsovård. Produktionsansvar kan ges 
till en sådan kommun och samkommun som har verksamhetsmässiga 
och ekonomiska förutsättningar att svara för alla tjänster inom 
socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården.

För uppfyllandet av sitt organiseringsansvar för social- och hälsovården 
utarbetar social- och hälsovårdsområdet ett beslut om att ordna social- 
och hälsovård. I det fastställs de centrala åtgärder och ansvar som 
behövs för att tillhandahålla social- och hälsotjänster i området. 
Beslutet om att ordna social- och hälsovård är bindande för 
kommunerna och samkommunerna med produktionsansvar. 
Kommunerna med produktionsansvar tillhandahåller tjänsterna 
antingen som egen verksamhet eller på något annat sätt som avses i 
lagen.

Enligt propositionen överlämnar statsrådet till riksdagen vart fjärde år 
en redogörelse för de långsiktiga strategiska målen inom social- och 
hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet styr verksamheten i 
enlighet med lagstiftningen och de långsiktiga strategiska målen. 
Dessutom förhandlar ministeriet varje år med respektive social- och 
hälsovårdsområde om skötseln av de uppgifter som hör till dess 
organiseringsansvar för social- och hälsovården. Social- och 
hälsovårdsområdets beslut om att ordna social- och hälsovård 
godkänns vid de förhandlingar som förs.

Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för finansieringen av 
social- och hälsotjänsterna. Finansieringen bygger på invånarantalet i 
kommunen samt på åldersstrukturen och sjukfrekvensen. 
Kommunernas finansieringsandel samlas in till social- och 
hälsovårdsområdena, som i enlighet med de grunder som fastställs i 
beslutet om att ordna social- och hälsovård anvisar den vidare till 
kommunerna och samkommunerna med produktionsansvar.
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På grund av reformen upphävs folkhälsolagen, lagen om specialiserad 
sjukvård samt lagen om planering av och statsunderstöd för social- och 
hälsovården. På grund av lagen om ordnandet av social- och 
hälsovården är det dessutom nödvändigt att införa ändringar i flera 
lagar som gäller social- och hälsovård.

Bestämmelser om införandet av lagen om ordnandet av social- och 
hälsovården stiftas genom en separat lag om införande av lagen. Det 
föreslås att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt efter att de 
antagits och stadfästs. De social- och hälsovårdsområden som avses i 
lagarna ska bildas så att de inleder sin verksamhet senast vid ingången 
av 2016 och att organiseringsansvaret för social- och hälsovården 
övergår till dem vid ingången av 2017. Det föreslås att folkhälsolagen, 
lagen om specialiserad sjukvård och lagen om planering av och 
statsandel för social- och hälsovården upphävs från ingången av 2017.

Utredningen om propositionsutkastets förhållande till grundlagen pågår 
fortfarande. Detta utredningsarbete kan orsaka detaljförändringar i 
utkastet till proposition. Att ett ofullständigt material skickas ut på 
remiss uppfyller inte kraven för bra lagberedning och leder till att 
utlåtandegivarna delvis måste grunda sina utlåtanden på antaganden. 
Avsaknaden av en bedömning av propositionens enlighet med 
grundlagen gör det svårare att bilda en åsikt om huruvida det 
överhuvudtaget är möjligt att genomföra lagprojektet enligt lagen.

Fem social- och hälsovårdsområden – en förhandsanalys av 
konsekvenserna

Institutet för hälsa och välfärd utarbetade en konsekvensbedömning 
om lagreformen som blev färdig i mitten av september. 
Bedömningsmaterialet skickades separat till utlåtandegivarna och 
lades ut på webbadressen www.stm.fi/sote-reformen.

Enligt konsekvensbedömningen främjar centraliseringen av 
organiseringsansvaret till social- och hälsovårdsområdena en likvärdig 
tillgång till högkvalitativa tjänster och ger goda möjligheter att 
genomföra de nödvändiga strukturreformerna. Reformen skapar 
förutsättningar för att på nytt kunna inrikta resurserna från service på 
specialnivå till service på basnivå och samordna tjänsterna. Samtidigt 
skapar reformen förutsättningar för att kunna minska 
institutionskapaciteten inom social- och hälsovården och centralisera 
den specialiserade sjukvården till vissa delar och möjliggör mångsidig 
basservice och närtjänster och tryggar tillgången till dessa. Antalet 
produktionsansvariga kommuner och samkommuner påverkar dock 
social- och hälsovårdsområdenas möjligheter att styra 
serviceproduktionen. Enligt konsekvensbedömningen är det möjligt att 
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rätta till snedvridningarna i servicesystemet förutsatt att antalet 
produktionsansvariga aktörer per social- och hälsovårdsområde blir 
högst 4–5.

De ekonomiska konsekvenserna bedöms med en hel del reservationer 
och reformen bedöms inte i sig bromsa kostnadsökningen. Enligt 
förhandsanalysen kräver lagpropositionen dock fortsatt bearbetning 
och preciseringar (bl.a. i fråga om förvaltnings- och 
produktionsprocessen, organiseringsbeslutet och 
resultatstyrningsprocessen). För att kunna uppnå de uppsatta målen 
måste man ha insikt om befolkningens servicebehov och resurserna 
måste allokeras därefter, och därtill behövs långsiktigt och kompetent 
ledarskap. Bred ledarkompetens får ökad betydelse.

Begäran om utlåtande, enkäten angående begäran om utlåtande, 
utkastet till regeringens proposition, en förteckning över de kommuner 
som hör till specialupptagningsområden och en av social- och 
hälsovårdsministeriet sammanställd presentation om det centralaste 
innehållet i propositionen finns som bilagor.

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna, samt övriga 
instanser som nämns i sändlistan, om utlåtanden om lagpropositionen 
senast 14.10.2014 kl. 16.15. Social- och hälsovårdsministeriet har 
meddelat att endast de utlåtanden som inkommit inom utsatt tid 
beaktas i sammanfattningen över utlåtandena. Begäran om utlåtande 
bör besvaras genom en elektronisk enkät med specifika frågor om 
utkastet till regeringens proposition. Det är möjligt att motivera 
enkätsvaren och det finns dessutom gott om utrymme för fritt 
formulerade kommentarer. En väsentlig del av enkäten är att svara på 
fråga 46.

Det är fråga om den andra remissbehandlingen av beredningsprojektet 
för reformering av lagen om social- och hälsovården. I samband med 
den första remissbehandlingen gav stadsstyrelsen Helsingfors stads 
utlåtande 10.3.2014 (§ 284). Eftersom lagpropositionen därefter 
väsentligt har ändrats har materialet för den föregående 
remissbehandlingen inte inkluderats i beslutshistorien till detta ärende.

Reformen av social- och hälsovården ska anses som en principiellt och 
ekonomiskt sett särskilt viktig fråga. Stadsstyrelsen ger Helsingfors 
stads utlåtanden i dylika frågor med stöd av instruktionen för 
stadsstyrelsen och instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet. 
Social- och hälsovårdsnämnden ger ett utlåtande om frågan till 
stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen anser dock att social- och hälsovårdsreformen är av 
exceptionell betydelse för Helsingfors stad och för hela kommunsektorn 
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och att det är motiverat att stadsfullmäktige innan ett utlåtande ges 
fattar ett principbeslut i frågan. Den av ministeriet bestämda utsatta 
tiden förutsätter att stadsfullmäktige fattar principbeslutet vid sitt 
sammanträde 8.10.2014.

Också social- och hälsovårdsministeriet har riktat en begäran om 
utlåtande till kommunernas fullmäktige i syfte att be kommuner att 
genom begäran om utlåtande ta ställning till vilket social- och 
hälsovårdsområde baserat på specialupptagningsområdena 
kommunen anser det befogat att höra till.

Stadsstyrelsen har som avsikt att följa principbeslutet när den ger 
Helsingfors stads utlåtande inom den utsatta tiden.

Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 17.9.2014 och 
omröstningarna förrättade vid nämndens sammanträde ingår i 
beslutshistorien.

De motförslag som nämnden godkände vid sitt sammanträde har 
beaktats i stadsstyrelsens förslag till utlåtande i fråga om motförslagen 
3, 4, 5, 8, 10 och 12. Motförslag 7 har inte beaktats eftersom 
lagpropositionens bestämmelse om på vilka språk service ska 
tillhandahållas är tydlig och förpliktande.

Innehållet i motförslagen 1, 2 och 6 har inte beaktats i detta förslag till 
utlåtande eftersom besluten om de ansvariga produktionsenheterna 
fattas senare och frågan inte har tagits upp i begäran om utlåtande. I 
förlaget till utlåtande konstateras det som Helsingfors stads klara 
ställningstagande att den kommande lagstiftningen ska möjliggöra 
ändamålsenliga produktionsansvariga kommuner och samkommuner 
på lokal nivå.

Stadens personalkommitté behandlade och antecknade ärendet vid sitt 
sammanträde 22.9.2014.

Ärendet har beretts i samarbete med stadskansliets ekonomi- och 
planeringsavdelning och rättstjänst.

Ställföreträdande verkschefen vid social- och hälsovårdsverket är 
närvarande vid sammanträdet i egenskap av sakkunnig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thodén, vs. kaupunginsihteeri, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 276 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/9
08.10.2014

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 STMn lausuntopyyntö 18.8.2014 toinen lausuntokierros 
(allekirjoittamaton)

2 Begäran om utlåtande 18.8.2014
3 Lausuntopyyntökysely
4 Enkät angående begäran om utlåtande
5 Esitysluonnos laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

18.8.2014
6 Regeringens proposition till riksdagen, utkast 18.8.2014, till lag om 

ordnandet av social- och hälsovården och till vissa lagar som hänför sig 
till den

7 Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat
8 Kommuner som hör till specialupptagningsområden (i alfabetisk 

ordning)
9 Sote-uudistus - järjestämislain keskeinen sisältö
10 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SOTE viidelle alueelle - vaikutusten 

ennakkoarviointi
11 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sote-järjestämislakiesitys vaikutusten 

ennakkoarviointi, diasarja

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Sosiaali- ja terveysministeriö Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia
Esittelijä

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 982

HEL 2014-000072 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää tehdä seuraavan periaatepäätöksen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen 
luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta  sekä 
kehottaa kaupunginhallitusta noudattamaan periaatepäätöstä 
antaessaan kaupungin lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle:

Järjestämislain tarkoituksena on 1§:n mukaan
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1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä; 
2. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua; 
3. varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon; 
4. luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa; 
5. varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä 
6. edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja 

rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Lakiesitystä on tarkasteltava näiden tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta. Tämä tarkastelu puuttuu lakiesityksen perusteluista. 
Uudistusta koskeva vaikutusarviointi, jonka on laatinut Terveyden ja 
hyvinvoinnin  laitos, valmistui vasta myöhemmin syyskuun puolivälissä. 

Lakiesityksen mukaan rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyy palvelujen 
järjestämisen siirtyessä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-alue) kunnan 
säilyessä rahoittajana. Tämä vaikuttaa kunnan mahdollisuuteen ohjata 
rahoittamiaan palveluja korostaen järjestäjän roolia 
rahoitusohjauksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtyminen sote-alueelle voi heikentää integraatiota 
sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan muiden toimialojen välillä, millä on 
merkitystä erityisesti laaja-alaisessa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä, mikä säädetään erityisesti kunnan tehtäväksi. Myös 
uusi sosiaalihuoltolaki painottaa alueellista sosiaalityötä.

Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät painotetun kapitaatioperiaatteen 
mukaisesti sote-alueelle määrätyn talousarviokehyksen puitteissa. Lain 
tavoitteiden mukainen yhdenvertaisuus edellyttää väestön tarpeiden 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoedellytysten ja  - 
kustannusten eriytymisen huomioimista sote-alueen 
talousarviokehyksen määrittelyssä ja valtionosuuksista päätettäessä. 
Toisaalta sote-alueella tulee siirtymävaiheessa huolehtia, että turhia 
investointeja ei toteuteta.

Lakiesityksessä järjestämistä ja tuottamista ei ole täysin erotettu, sillä 
15 §:n mukaan sote-alueella voi olla myös omaa tuottamisvastuuta ja 
kunnalla tai kuntayhtymän tuottamisvastuuseen sisältyy osittain 
järjestämisvastuun piirteitä. Jos järjestäminen ja tuottaminen olisivat 
aidosti erillään, sote-alueet toimisivat vain järjestäjinä, eivät tuottajina. 
Sote-alueen ensisijainen tehtävä on keskittyä järjestämisvastuunsa 
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toteuttamiseen liittyviin tehtäviin, vahvaan johtamiseen ja 
päätöksentekoon. Sote-alueen vahvuus tuotantovastuussa olevien 
kuntien ja kuntayhtymien ohjaamisessa heikkenee, mikäli järjestämisen 
ja tuottamisen erottamista ei tehdä riittävän selkeästi.

Tukipalveluiden tuottamiselle sote-alueen toimesta ei ole myöskään 
välittömiä toiminnallisia perusteluja. 15 § osoittaa, että kokonaisuus 
järjestäminen – tuottamisvastuu – tuottaminen on epätarkkarajainen 
kokonaisuus, joka tulee selventää lakiesityksessä. Järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen pitäisi toteuttaa niin, että sote-alue voisi ottaa 
tuottamisvastuun kaikista palveluista, myös tukipalveluista, vain niissä 
poikkeustapauksissa, joissa mikään tuottamisvastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä ei niitä pysty toteuttamaan järjestämispäätöksessä 
edellytetyllä tavalla. Tällöinkään sote-alue ei saisi tuottaa palveluja itse, 
vaan sen pitäisi hankkia ne muilta tuottajilta.

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotuksesta puuttuvat 
asiakokonaisuudet on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä. Tämän vuoksi lain tarkoituksen toteutuminen 
on täysin riippuvainen sote-alueen johtamis-, päätöksenteko- ja 
toimeenpanokyvystä.

Tuottamisvastuuta koskevan 14 §:n 1 momentin mukaan 
tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, 
kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei mainita erikseen 
perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja erikoissairaanhoitoa.

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Palvelut ja tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Uudenmaan alueen suuri väestö ja alueella sijaitseva maan johtava 
yliopistollinen keskussairaala on voitava ottaa huomioon 
tuotantovastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä päätettäessä, 
minkä lakiehdotusluonnos näyttäisi mahdollistavan. Husin tulee saada 
kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) 
ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden vaativimpien 
sosiaalipalvelujen tuottajana.

Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. 
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Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja.

Lain eräänä tarkoituksena on kustannustehokas sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenne. Tämän tavoitteen toteutumista 
arvioitaessa on otettava huomioon, että sote-alueen laajan 
tehtäväkentän mukaisen päätöksenteon valmistelu asettaa korkeat 
tiedolla johtamisen vaatimukset. Tämä vaatii paljon myös 
päätöksenteon valmisteluorganisaatiolta.

Kuntien tehtävien säätämisestä lailla todetaan mm. esityksen sivulla 
109/I seuraavaa: ”Edellä olevan perusteella, erityisesti järjestämislaissa 
säädetyn tuottamisvastuun osalta on tarpeen arvioida, täyttääkö 
esityksen mukainen järjestämislain 14 § perustuslain 121 §:n 2 
momentin mukaisen vaatimuksen lailla säätämisestä.” Tämä arvio olisi 
pitänyt tehdä jo ennen esitysluonnoksen lausuntokierrosta.

Esityksessä ja sen perusteluissa lain suhde perustuslakiin jää 
puutteelliseksi, koska siinä ei ole käsitelty sitä, että sote-alue voi 
päättää järjestämispäätöksellä, ei lailla, kunnille tulevista tehtävistä.

Lakiehdotuksen ongelmana on, että se saattaa heikentää 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle tai 
useammalle eri kuntayhtymälle voi tuottaa päätöksentekojärjestelmän, 
joka on kuntalaisten kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava.

Kaupunginhallitus kannattaa sitä, että lain perusteluissa (s. 51) 
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen ei 
esitetä muutoksia. 

Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin

7. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. 
Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet 
huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen 
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mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää. Onko 
säännös tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

8. 7 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös 
asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

Vastaus: Kyllä. Myös 21 § ja 24 § ovat säännöksiä jotka ovat 
kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tärkeitä ja kannatettavia.

9. 8 ja 9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 
Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti 
kunnille. Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset 
väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-
apua. Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

10. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä.

9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellisesti 
ja palvelujen tuotannossa. Tässä on otettava huomioon yhteys uuteen 
sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään rakenteellisesta sosiaalityöstä. 
Rakenteellisen sosiaalityön avulla on mahdollista hyödyntää 
sosiaalihuollon asiantuntemusta eri väestöryhmien hyvinvointitiedon 
tuottamisessa.

2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

11. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuusta. Onko säännöksen 
mukainen järjestämisvastuun sisältö mielestänne 
tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestämisvastuun sisältö on sinänsä tarkoituksenmukainen, mutta 
lakiehdotuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuut eivät ole täysin 
erotettuja toisistaan, koska sote-alueelle on jätetty 15 §:ssä 
mahdollisuus järjestämispäätöksessä määriteltyjen palvelujen 
tuotantoon.

12. 12 §:ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen 
tarkoituksena on määritellä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää 
järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa 
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olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella. 
Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

13. Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä 
määritellään kaikki säännöksen mukaiset asiat (kohdat 1–13)?

Vastaus: Ei.

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen kohdat, joita ei mielestänne tulisi määritellä 
järjestämispäätöksessä:

1. Asiakaslähtöisen integraation toteutumisen keinot
2. Lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen
3. Valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien toteuttaminen
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, vastuut ja 

yhteistyö
5. Palvelujen laatu- ja palvelutaso sekä yhtenäiset käytännöt
6. Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen
7. Tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät
8. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaavat kunnat ja 

kuntayhtymät
9. Sote-alueen omalla tuotantovastuulla olevat tukipalvelut sekä 

muut sote-alueen tuotantoon otetut palvelut
10. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa 

oleville kunnille ja kuntayhtymille
11. Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet 

ja laajuus
12. Palvelurakennetta koskevat tehtävät
13. Kohtien 1–12 seuranta ja arviointi

  

Vastaus: Järjestämispäätöksessä määriteltävät keskeisimmät kohdat 7-
12 tulee todeta listan alussa. Sote-alueen oma palvelutuotanto 
aiheuttaisi järjestämis- ja tuottamisvastuiden sekoittumista. 

15. Pitäisikö järjestämispäätöksessä päättää jostain muusta kuin 
säännöksen mukaisista asioista?

Vastaus: Ei.
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16. 13 §:ssä säädetään sote-alueen muista kuin järjestämispäätöksen 
mukaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on erityisesti antaa sote-
alueelle toimivalta säännöksessä mainittujen toimintojen suunnitteluun, 
yhteensovittamiseen ja kehittämiseen. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueella on kaikki säännöksen 
mukaiset tehtävät?

Vastaus: Ei.

17. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen mukaiset tehtävät, joita sote-alueella ei mielestänne tulisi 
olla.

1. Kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen
2. Valtakunnallisten strategisten linjausten toimeenpano ja 

kehittämistoiminnan suunnittelu
3. Tutkimustoiminnan suunnittelu, yhteensovittaminen ja yhteistyön 

varmistaminen
4. Työvoimatarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen
5. Henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon sekä suunnittelun 

yhteensovittaminen
6. Tiedonhallinnan sekä asiakas- ja potilastietojen 

yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin määrittely
7. Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen

  

Kohta 5 tulee poistaa. Järjestäjän ei pidä määritellä tuottajan 
henkilöstöpolitiikkaa. Tehtäviin tulee lisätä 54 §:n mukainen sote-
alueen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kohdassa 6 sote-alueen yhtenä tehtävänä on tiedonhallinnan sekä 
asiakas- ja potilastietojen yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin 
määrittely. ”Kokonaisarkkitehtuurin määrittely” on epämääräinen ja liian 
heikko ilmaus ja tulee korvata esimerkiksi ”kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelyn johtaminen tiiviissä yhteistyössä tuotantovastuussa olevien 
toimijoiden kanssa”. Lisäksi vastuuta ei tule rajata koskemaan 
ainoastaan asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja siinä hyödynnettäviä 
tietojärjestelmäratkaisuja vaan myös muita sote-palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa syntyviä kattavia 
tietojärjestelmäratkaisuja.

18. Muita huomioita luvusta 2
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Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lain tasolta puuttuvat 
kysymykset on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä.

On välttämätöntä, että lainsäädäntö mahdollistaa luonnoksen 
mukaisesti paikallisesti tarkoituksenmukaisen tuotantovastuun. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi tuottajavastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä tai niiden alihankkija. Tämä edellyttää vahvaa ohjausta 
järjestämispäätöksellä. 

3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen

19. 14 §:ssä säädetään kunnallisesta tuottamisvastuusta. Säännöksen 
mukaan sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja 
kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisvastuun 
edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Velvoite omasta 
henkilökunnasta ei kuitenkaan koske sitä osaa toiminnasta, joka 
toteutetaan esimerkiksi ostopalveluna. Onko tuottamisvastuusta 
säädetty tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Pykälän 1. momentin mukaan tuottamisvastuuseen on kuuluttava 
ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei 
mainita erikseen perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja 
erikoissairaanhoitoa. 

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut. Tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Pykälän 2. momentin mukaan sosiaali- ja terveysalue voi päättää, että 
1. momentissa määriteltyä palvelukokonaisuutta suppeampi 
tuottamisvastuu annetaan sitä varten perustetulle kuntayhtymälle, jos 
siihen on asiakkaiden tarpeista tai palvelujen toteuttamisesta johtuva 
erityinen syy. Perusteluissa tätä kutsutaan ”teemalliseksi 
kuntayhtymäksi”. Esimerkkejä tällaisesta kuntayhtymästä ei ole 
annettu.
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On välttämätöntä, että tuleva lainsäädäntö mahdollistaa paikallisesti 
tarkoituksenmukaiset tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. 
Tästä integraatiosta vastaa järjestäjä, ei tuottaja.

20. 15 §:ssä säädetään sote-alueen tuottamisvastuusta. Sote-alueella 
on tuottamisvastuu järjestämispäätöksessä määritellyistä 
tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tietohallintoon liittyvät 
tehtävät. Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi säännöksen 
mukaisesti päättää ottaa tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun 
itselleen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestäjällä ei tule olla omaa tuotantoa. Lisäksi jää epäselväksi, mitä 
tukipalveluita tässä tarkoitetaan, sillä esimerkkeinä mainitaan 
perusteluissa vain tietohallintoon ja yhteishankintoihin liittyvät tehtävät. 
Tukipalvelujen vaikean rajaamisen vuoksi on perusteltua, että tämä 
säännösehdotus sote-alueen mahdollisuudesta tukipalvelujen 
tuotantovastuuseen täsmennetään niin, että sillä ei tarkoiteta tuotantoa 
omana toimintana. 

21. Muita huomioita luvusta 3

Ei muita huomioita.

4 luku Hallinto

22. 19 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen 
hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 10 luvussa säädetään 
kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. Onko tämä 
tarkoituksenmukaista?

Vastaus: Kyllä.

23. 23 §:ssä säädetään päätöksenteosta kuntayhtymän toimielimissä. 
Säännöksen mukaan kuntien äänimäärä perustuu kunnan 
asukaslukuun. Mikäli kunnat eivät ole toisin sopineet, käytössä on 
äänileikkuri, jonka perusteella mikään kunta ei voi saada yli puolta 
kuntayhtymän äänistä. Onko tämä hyväksyttävää?

Vastaus: Ei

Äänileikkuri ei ole hyväksyttävä.  
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24. Muita huomioita luvusta 4.

Säädökset sote-alueen kuntayhtymän hallinnosta sulkevat pois 
kuntalain laajat mahdollisuudet hallinnon järjestämiseksi. Kun STM:n 
valmistelumateriaalien mukaan tavoitteiden toteuttamiskeinoista yksi on 
selkeä ja tehokas hallinto, kuntayhtymän hallintomallia ei tulisi rajoittaa 
kuntalakia enemmän ja esimerkiksi mahdollisesti valittavan 
yhtymäkokouksen kokoonpanosta ei tulisi antaa kuntalakia tarkempia 
määräyksiä. Lakiesityksen luonnoksessa esitetyn lisäksi tulee voida 
harkita myös yhtymäkokousmallin käyttöönottoa.  

5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

25. 28 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sote-alueen 
välisestä neuvottelumenettelystä. Neuvottelujen tarkoituksena on 
ohjata sosiaali- ja terveysalueen toimintaa palvelurakenteen 
kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sote-alueen välistä 
yhteistyötä. Pidättekö säännöksen mukaista neuvottelumenettelyä 
tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

Kansallinen ohjaus on kannatettavaa, mutta tämän ohjauksen sisältö 
on kirjoitettu lakiin epäselvästi. Ohjauksen täytyy mahdollistaa kuitenkin 
palvelujen innovatiivisuus ja kokeilutoiminta ilman sitovaa 
normiohjausta. 

26. 29 §:ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan 
kunnan tai kuntayhtymän välisestä tulosohjauksesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueen ja tuotantovastuussa olevan 
alueen välillä sovelletaan tulosohjausta?

Vastaus: Kyllä.

27. Turvaako 30 § asianmukaisesti asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen liittyvään 
valmisteluun ja päätöksentekoon?

Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: ”mahdollisuuksien mukaan”. 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava.

28. Muita huomioita luvusta 5

Ei muita huomioita.

6 luku Rahoitus
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29. 33 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten 
jakautumisesta. Säännöksen mukaan kuntien maksuosuus perustuu 
asukasmäärään, jota on painotettu valtionosuuslaskennassa 
käytettävillä iällä ja sairastavuudella. Kunnat voivat sopia sote-alueen 
perustamissopimuksessa myös muiden 
valtionosuuslaskentaperusteiden huomioimisesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on säännöksen mukainen 
päätösvalta?

Vastaus: Kyllä.

30. 34 §:ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän rahoituksesta. Järjestämispäätöksessä määritellään 
kaikille tuottamisalueille yhdenmukaisista korvausperusteista. 
Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava 
järjestämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja 
tehokkuusvaatimukset, jolloin korvausperusteet voivat vaihdella 
tuotantoalueittain. Pidättekö tätä tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

31. 36 §:ssä säädetään hoidon ja kustannusten korvaamisesta eräissä 
tilanteissa. Onko säännöksen mukainen kustannusten 
korvaamisperiaate tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

32. 37–39 §:ssä säädetään valtion koulutuskorvauksista. 
Koulutuskorvausten maksuedellytykset säilyvät säännösten perusteella 
nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

33. 40–46 §:ssä säädetään valtion korvauksista tutkimustoimintaan. 
Tutkimusrahoituksen kohdentamisperusteet säilyvät säännösten 
perusteella nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

34. Muita huomioita luvusta 6 

Pykälät 37–46 ovat sinänsä tarkoituksenmukaisia, mutta valtion tulee 
korvata koulutuksesta ja tutkimuksesta koituvat kustannukset 
täysimääräisesti. Tällä hetkellä rahoitusvaje on useita kymmeniä 
miljoonia euroja vuodessa.
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Valtion on kiinnitettävä huomiota jatkossa myös sosiaalihuollon 
koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin kuten lakiehdotuksen 
perusteluissa (s. 84) todetaan.

7 luku Viranomaisvalvonta

35. Huomioita 7 luvun säännöksistä

Ei muita huomioita

8 luku Erinäiset säännökset

36. Huomioita 8 luvun säännöksistä 

Lakiesityksen 54 §:ssä säädetään sote-alueen 
varautumisvelvollisuudesta yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa. Pykälästä on seurauksena 
moniportainen ohjaus, koska ehdotetun muotoilun mukaan 
tuottamisvastuussa olevan kunnan sosiaali- terveydenhuollon 
organisaatiota ohjataan osana sekä kunnan häiriötilanteisiin 
varautumista että sosiaali- ja terveysalueen häiriötilanteisiin 
varautumisen kokonaisuutta. Pykälä tulee muotoilla siten, että sosiaali- 
ja terveysalue ohjaa alueensa tuottamisvastuussa olevien kuntien ja 
kuntayhtymien varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä 
edellyttäviin häiriötilanteisiin. Helsingin erityispiirteet maan 
pääkaupunkina aiheuttavat erityisen syyn yhteen sovittaa sote-
valmiussuunnitelmat erityisesti Helsingin kaupungin yleisen 
valmiussuunnitelman kanssa.

55 §:n mukaan erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja 
terveysministeriö voi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja 
koordinaatiovastuun itselleen. Tämä muuttaisi normaaliolojen 
johtovastuita, mikä on vastoin perusperiaatetta, että poikkeusoloissakin 
pyritään toimimaan organisaatioita muuttamatta.

Rekisterinpitomalli (§ 59) on kannatettava, mutta lakiesityksessä ei 
oteta kantaa rekisterien muodostumiseen, niiden lukumäärään tai 
rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn suostumussäädöksiin. Tätä 
kokonaisuutta tulisi täsmentää ja mainita tullaanko lakiluonnoksen 
kanssa samalla aikataululla ja rinnalla käynnistämään rekistereitä ja 
niiden käyttöä koskevan lainsäädäntökokonaisuuden arviointi ja 
mahdollinen muutostyö vastaamaan sote-järjestämislain tavoitteita. 

Voimaanpanolaki

37. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 §:ssä on 
tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. 
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Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alueen 
kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 
tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet 
rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue 
muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, 
kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun 
sote-alueeseen? (Liite: Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat)

Vastaus: Kyllä.

38. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso 
perustelluksi kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella 
muodostettavaan sote-alueeseen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi 
kuulua?

 HYKS-erva
 KYS-erva
 OYS-erva
 TAYS-erva
 TYKS-erva

Ks. vastaus kohta 37.

39. 8 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Pykälään ei sisälly 
kuntarakennelain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa 
henkilöstölle. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei kantaa

Helsinki on noudattanut periaatetta, että Helsinki ei irtisano henkilöstöä 
tuotannollisista ja taloudellista syistä. 

40. 9 §:ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä. Onko 
omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Ehdotettu säädösteksti ei ole riittävän täsmällinen 
omaisuusjärjestelyjen osalta.  

41. 11§:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen rahoituksen 
siirtymäjärjestelystä. Säännökseen on säädetty kunnan rahoitusosuutta 
koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, mikäli kunnan rahoitusosuus 
muuttuu nykyisestä. Onko rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden 
siirtymäaika riittävä?
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Vastaus: Kyllä

42. 12 §:ssä säädetään kunnille ja kuntayhtymille myönnettävästä 
muutostuesta. Onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä?

Vastaus: Ei

On tärkeää, että muutostuki vastaa muutoksesta aiheutuvista 
kustannuksista.

43. Muita huomioita voimaanpanolaista

Ei muita huomioita.

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

44. Onko varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta säädetty 
mielestänne tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Kyllä

Lopuksi

45. Mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityisesti huomioida?

Ei muita huomioita. 

46. Voitte lopuksi tuoda esiin yleisiä näkökulmia hallituksen 
esitysluonnokseen liittyen. Listatkaa alkuun mielestänne kolme 
tärkeintä näkökulmaa.

1. Lakiesityksen tärkein uudistus verrattuna nykytilaan on 
kantokyvyltään ja väestömäärältään riittävän suurten 
järjestämisvastuussa olevien alueiden syntyminen. 
Järjestämislaki integroi nykyisen pirstaleisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuun yhteen kokonaisuuteen 
sekä peruspalvelujen että erikoistason palvelujen osalta samalle 
johdolle ja samaan talousarvioon. Tämä antaa sote-alueelle 
vahvan aseman sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa lain 
tavoitteiden mukaisesti, mitä on pidettävä myönteisenä 
mahdollisuutena. Uusi rakenne ei saa tätä kuitenkaan 
välittömästi aikaan, vaan sote-alueen on käytettävä 
monipuolisesti järjestämispäätöksen ja talousarvion antamia 
ohjauskeinoja ja vahvaa johtamista.
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2. Lain tulee mahdollistaa riittävän monipuoliset tuotantorakenteet ja 
nykyisen toimivan tuotantorakenteen jatkuvuus, koska 
uudistuksen aikataulu on nopea. 

3. Lakiesityksen perusteluista puuttuu lähes täydellisesti arvio 
taloudellisista, hallinnollista, asiakas- ja potilas- sekä 
henkilöstövaikutuksista. Vaikutusarvio olisi pitänyt olla 
käytettävissä hyvissä ajoin ennen erittäin merkittävästä 
lakiesityksestä lausumista.

  

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että  lakiehdotuksen 
rahoitusperiaatteet korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa 
järjestelmässä suuri paino pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä 
tukevien toimenpiteiden taloudellisten edellytysten turvaamiseen. 
Jatkossa tämä asiaa on selvitettävä ennen kuin lopullisista 
rahoitusperiaatteista päätetään.

Vastaus: (Tähän kohtaan tulee sähköiseen kyselylomakkeeseen 
lausunnon alun sanallinen osuus). 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon vertikaalisella ja 
horisontaalisella integraatiolla sekä huolellisesti toteutetulla 
talousohjauksella voisi olla huomattavia välillisiä kansalaisten 
yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia 
parantavia vaikutuksia.

Käsittely

29.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Poistetaan esityslistan esityksen kolmannelta sivulta 
neljäs kappale (kpl 13): 

"Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus.
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen."

Kannattaja: Kaarin Taipale
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Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka:  Korvataan esityslistan esityksen kymmenenneltä 
sivulta kysymykseen numero 27 liittyvä vastaus (kpl 61) seuraavalla:

"Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: ”mahdollisuuksien mukaan”. 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava."

Sekä poistetaan edellä mainitun vastauksen jälkeinen kappale (kpl 62):

"Laissa ei pidä olla 3. pykälän mukaista esimerkinomaista luetteloa 
asiakasosallistumisen keinoista. On riittävää, että 
osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava."

Kannattaja: Kaarin Taipale

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Esityslistan esityksen kolmannelle sivulle toisen 
kappaleen loppuun lisätään sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa (s. 33) todettu periaate (kpl 11):

"Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen tuottajan rooli 
terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta vaativimpia 
palveluja."

Kannattaja: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Esityslistan esityksen kolmannelle sivulle kolmannen 
kappaleen loppuun lisätään sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa (s. 33) todettu periaate (kpl 12): 

"Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen 
(nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden 
vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana."

Kannattaja: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale: Esityslistan esityksen kolmannelta sivulta poistetaan 
viides kappale (kpl 14):
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"Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja."

Kannattaja: Sirpa Puhakka

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Korvataan esityslistan esityksen neljännellä sivulla 
esiintyvä vastaus kysymykseen 8 seuraavalla (kpl 22):

"Vastaus: Kyllä. Myös 21 § ja 24 § ovat säännöksiä jotka ovat 
kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tärkeitä ja kannatettavia."

Kannattaja: Laura Rissanen

Esittelijä muutti esitystään siten, että Marcus Rantalan vastaehdotus 
sisällytettiin esittelijän ehdotukseen.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan kappale 13: 
"Lakiesitys ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus.
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen."

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
mukaisen ehdotuksen.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Korvataan kappaleen 61 vastaus:
"Vastaus: Ei. Poistetaan sanat: ”mahdollisuuksien mukaan”. 
Asiakasosallistumisen järjestämisen tulee olla velvoittava."
Sekä poistetaan kpl 62:
"Laissa ei pidä olla 3. pykälän mukaista esimerkinomaista luetteloa 
asiakasosallistumisen keinoista. On riittävää, että 
osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava."

Jaa-äänet: 6
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Nina Huru, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 6 - 9 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Puhakan 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kappaleeseen 11 sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnossa todettu periaate:
"Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen tuottajan rooli 
terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta vaativimpia 
palveluja."
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Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
mukaisen ehdotuksen.

4. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 12 loppuun sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunnossa todettu periaate:
"Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen 
(nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden 
vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana."

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Ei-äänet: 10
Nina Huru, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 10 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Taipaleen 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

5. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
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EI-ehdotus: Poistetaan kappale 14:
"Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että tuleva lainsäädäntö 
mahdollistaa paikallisesti tarkoituksenmukaiset tuottajavastuussa 
olevat kunnat ja kuntayhtymät. Yksittäisen potilaan ja asiakkaan 
palvelut ovat tuotettavissa siten, että palvelut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, vaikka samalle potilaalle palveluja tuottaisi useampi 
kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. Tällöin integraatiosta vastaa lain 
edellyttämällä tavalla ja sen tavoitteiden mukaisesti järjestäjä, ei 
tuottaja."

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen 
mukaisen ehdotuksen.

Viiden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
jäsen Puhakan toisen ja jäsen Tenkulan toisen vastaehdotuksen sekä 
esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

22.09.2014 Pöydälle

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

08.09.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thodén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.09.2014 § 321
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HEL 2014-000072 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

”Järjestämislain tarkoituksena on lakiehdotuksen 1§:n mukaan

1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä; 
2. edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua; 
3. varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon; 
4. luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa; 
5. varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä 
6. edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja 

rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Lakiehdotusta on tarkasteltava näiden tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta. Tämä tarkastelu puuttuu lakiesityksen perusteluista. 
Lausuntopyynnön mukaan uudistusta koskeva vaikutusarviointi 
valmistuu syyskuun puolivälissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, 
että vaikutusarvion olisi tullut olla käytettävissä jo tätä lausuntoa 
valmisteltaessa.

Lakiehdotuksen mukaan rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyy 
palvelujen järjestämisen siirtyessä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-
alue) kunnan säilyessä rahoittajana. Tämä vaikuttaa kunnan 
mahdollisuuteen ohjata rahoittamiaan palveluja korostaen järjestäjän 
roolia rahoitusohjauksessa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtyminen sote-alueelle voi heikentää integraatiota 
sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan muiden toimialojen välillä, millä on 
merkitystä erityisesti laaja-alaisessa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä, mikä säädetään erityisesti kunnan tehtäväksi. Myös 
uusi sosiaalihuoltolaki painottaa alueellista sosiaalityötä.

Kuntien rahoitusosuudet määräytyvät painotetun kapitaatioperiaatteen 
mukaisesti sote-alueelle määrätyn talousarviokehyksen puitteissa. Lain 
tavoitteiden mukainen yhdenvertaisuus edellyttää väestön tarpeiden 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoedellytysten ja  - 
kustannusten eriytymisen huomioimista sote-alueen 
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talousarviokehyksen määrittelyssä ja valtionosuuksista päätettäessä. 
Toisaalta sote-alueella tulee siirtymävaiheessa huolehtia, että turhia 
investointeja ei toteuteta.

Lakiehdotuksessa järjestämistä ja tuottamista ei ole täysin erotettu, sillä 
15 §:n mukaan sote-alueella voi olla myös omaa tuottamisvastuuta ja 
kunnalla tai kuntayhtymän tuottamisvastuuseen sisältyy osittain 
järjestämisvastuun piirteitä. Jos järjestäminen ja tuottaminen olisivat 
aidosti erillään, sote-alueet toimisivat vain järjestäjinä, eivät tuottajina. 
Sote-alueen ensisijainen tehtävä on keskittyä järjestämisvastuunsa 
toteuttamiseen liittyviin tehtäviin, vahvaan johtamiseen ja 
päätöksentekoon. Sote-alueen vahvuus tuotantovastuussa olevien 
kuntien ja kuntayhtymien ohjaamisessa heikkenee, mikäli järjestämisen 
ja tuottamisen erottamista ei tehdä riittävän selkeästi

Tukipalveluiden tuottamiselle sote-alueen toimesta ei ole myöskään 
välittömiä toiminnallisia perusteluja. 15 § osoittaa, että kokonaisuus 
järjestäminen – tuottamisvastuu – tuottaminen on epätarkkarajainen 
kokonaisuus, joka tulee selventää lakiesityksessä. Järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen pitäisi toteuttaa niin, että sote-alue voisi ottaa 
tuottamisvastuun kaikista palveluista, myös tukipalveluista, vain niissä 
poikkeustapauksissa, joissa mikään tuottamisvastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä ei niitä pysty toteuttamaan järjestämispäätöksessä 
edellytetyllä tavalla. Tällöinkään sote-alue ei saisi tuottaa palveluja itse, 
vaan sen pitäisi hankkia ne muilta tuottajilta.

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotuksesta puuttuvat 
asiakokonaisuudet on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä. Tämän vuoksi lain tarkoituksen toteutuminen 
on täysin riippuvainen sote-alueen johtamis-, päätöksenteko- ja 
toimeenpanokyvystä.

Tuottamisvastuuta koskevan 14 §:n 1 momentin mukaan 
tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, 
kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei mainita erikseen 
perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja erikoissairaanhoitoa.

Lakiesityksen perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja 
käsittää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Palvelut ja 
tuottamisvastuu voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, 
jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista. Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen tuottajan rooli 
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terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta vaativimpia 
palveluja.

Uudenmaan alueen suuri väestö ja alueella sijaitseva maan johtava 
yliopistollinen keskussairaala on voitava ottaa huomioon 
tuotantovastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä päätettäessä, 
minkä lakiehdotusluonnos näyttäisi mahdollistavan. Husin tulee saada 
kuntayhtymän tuottajan rooli erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) 
ja vaativimpien kehitysvamma- ja muiden vaativimpien 
sosiaalipalvelujen tuottajana.

Lakiehdotus ei kuitenkaan riittävän selvästi mahdollista erilaisia 
tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä 
kilpailua, vaikka siihen rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. 
Myös potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei 
ole otettu huomioon lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele 
riittävän selkeästi potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.

Lain eräänä tarkoituksena on kustannustehokas sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenne. Tämän tavoitteen toteutumista 
arvioitaessa on otettava huomioon, että sote-alueen laajan 
tehtäväkentän mukaisen päätöksenteon valmistelu asettaa korkeat 
tiedolla johtamisen vaatimukset. Tämä vaatii paljon myös 
päätöksenteon valmisteluorganisaatiolta.

Kuntien tehtävien säätämisestä lailla todetaan mm. ehdotusluonnoksen 
sivulla 109/I seuraavaa: ”Edellä olevan perusteella, erityisesti 
järjestämislaissa säädetyn tuottamisvastuun osalta on tarpeen arvioida, 
täyttääkö esityksen mukainen järjestämislain 14 § perustuslain 121 §:n 
2 momentin mukaisen vaatimuksen lailla säätämisestä.” Tämä arvio 
olisi pitänyt tehdä jo ennen lakiehdotuksen luonnoksen 
lausuntokierrosta.

Lakiluonnosehdotuksessa ja sen perusteluissa lain suhde 
perustuslakiin jää puutteelliseksi, koska siinä ei ole käsitelty sitä, että 
sote-alue voi päättää järjestämispäätöksellä, ei lailla, kunnille tulevista 
tehtävistä.

Lakiehdotuksen suurimpana ongelmana on se, että se heikentäisi 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle eri 
kuntayhtymälle tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten 
kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava. Kohdassa 19 § tulisikin 
panostaa enemmän demokratian toteutumisedellytyksiin.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä, että lain perusteluissa (s. 
51) todetaan, ettei korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 
järjestämiseen esitetä muutoksia. Tämä tulee toteuttaa säilyttämällä 
nykyisen terveydenhuoltolain 17 §:n sisältö järjestämislakiin sopivalla 
tavalla.

Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin

7. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. 
Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet 
huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen 
mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää. Onko 
säännös tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

8. 7 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös 
asianmukaisesti palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet?

Vastaus: Ei.

Itse säännös ei turvaa kielellisiä oikeuksia käytännössä vaan jättää 
niiden toteutumisen täysin poliittisten päättäjien valtaan.

9. 8 ja 9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 
Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti 
kunnille. Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset 
väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-
apua. Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

10. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä.

9 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellisesti 
ja palvelujen tuotannossa. Tässä on otettava huomioon yhteys uuteen 
sosiaalihuoltolakiin, jossa säädetään rakenteellisesta sosiaalityöstä. 
Rakenteellisen sosiaalityön avulla on mahdollista hyödyntää 
sosiaalihuollon asiantuntemusta eri väestöryhmien hyvinvointitiedon 
tuottamisessa.

2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

11. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuusta. Onko säännöksen 
mukainen järjestämisvastuun sisältö mielestänne 
tarkoituksenmukainen?
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Vastaus: Kyllä.

Järjestämisvastuun sisältö on sinänsä tarkoituksenmukainen, mutta 
lakiehdotuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuut eivät ole täysin 
erotettuja toisistaan, koska sote-alueelle on jätetty 15 §:ssä 
mahdollisuus järjestämispäätöksessä määriteltyjen palvelujen 
tuotantoon.

12. 12 §:ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen 
tarkoituksena on määritellä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää 
järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa 
olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella. 
Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

13. Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä 
määritellään kaikki säännöksen mukaiset asiat (kohdat 1–13)?

Vastaus: Ei.

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen kohdat, joita ei mielestänne tulisi määritellä 
järjestämispäätöksessä:

1. Asiakaslähtöisen integraation toteutumisen keinot
2. Lähipalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen
3. Valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien toteuttaminen
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, vastuut ja 

yhteistyö
5. Palvelujen laatu- ja palvelutaso sekä yhtenäiset käytännöt
6. Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen
7. Tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät
8. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaavat kunnat ja 

kuntayhtymät
9. Sote-alueen omalla tuotantovastuulla olevat tukipalvelut sekä 

muut sotealueen tuotantoon otetut palvelut
10. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa 

oleville kunnille ja kuntayhtymille
11. Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet 

ja laajuus
12. Palvelurakennetta koskevat tehtävät
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13. Kohtien 1–12 seuranta ja arviointi

  

Vastaus: Järjestämispäätöksessä määriteltävät keskeisimmät kohdat 7-
12 tulee todeta listan alussa. Sote-alueen oma palvelutuotanto 
aiheuttaisi järjestämis- ja tuottamisvastuiden sekoittumista. 

15. Pitäisikö järjestämispäätöksessä päättää jostain muusta kuin 
säännöksen mukaisista asioista?

Vastaus: Ei.

16. 13 §:ssä säädetään sote-alueen muista kuin järjestämispäätöksen 
mukaisista tehtävistä, joiden tarkoituksena on erityisesti antaa sote-
alueelle toimivalta säännöksessä mainittujen toimintojen suunnitteluun, 
yhteensovittamiseen ja kehittämiseen. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueella on kaikki säännöksen 
mukaiset tehtävät?

Vastaus: Ei.

17. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, valitkaa listasta ne 
säännöksen mukaiset tehtävät, joita sote-alueella ei mielestänne tulisi 
olla.

1. Kunta- ja kuntayhtymärajat ylittävän yhteistyön varmistaminen
2. Valtakunnallisten strategisten linjausten toimeenpano ja 

kehittämistoiminnan suunnittelu
3. Tutkimustoiminnan suunnittelu, yhteensovittaminen ja yhteistyön 

varmistaminen
4. Työvoimatarpeen ennakointi ja koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen
5. 5. Henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon sekä suunnittelun 

yhteensovittaminen
6. Tiedonhallinnan sekä asiakas- ja potilastietojen 

yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin määrittely
7. Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen

  

Kohta 5 tulee poistaa. Järjestäjän ei pidä määritellä tuottajan 
henkilöstöpolitiikkaa. Tehtäviin tulee lisätä 54 §:n mukainen sote-
alueen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
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Kohdassa 6 sote-alueen yhtenä tehtävänä on tiedonhallinnan sekä 
asiakas- ja potilastietojen yhteensovittaminen ja kokonaisarkkitehtuurin 
määrittely. ”Kokonaisarkkitehtuurin määrittely” on epämääräinen ja liian 
heikko ilmaus ja tulee korvata esimerkiksi ”kokonaisarkkitehtuurin 
määrittelyn johtaminen tiiviissä yhteistyössä tuotantovastuussa olevien 
toimijoiden kanssa”. Lisäksi vastuuta ei tule rajata koskemaan 
ainoastaan asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja siinä hyödynnettäviä 
tietojärjestelmäratkaisuja vaan myös muita sote-palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa syntyviä kattavia 
tietojärjestelmäratkaisuja.

18. Muita huomioita luvusta 2

Järjestämispäätös on keskeisessä asemassa palvelujen 
tuotantotavoista päätettäessä, sillä monet lakiehdotustasolta puuttuvat 
kysymykset on siirretty sote-alueen ratkaistavaksi 
järjestämispäätöksessä.

On välttämätöntä, että lainsäädäntö mahdollistaa luonnoksen 
mukaisesti paikallisesti tarkoituksenmukaisen tuotantovastuun. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi tuottajavastuussa oleva kunta tai 
kuntayhtymä tai niiden alihankkija. Tämä edellyttää vahvaa ohjausta 
järjestämispäätöksellä. 

3 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen

19. 14 §:ssä säädetään kunnallisesta tuottamisvastuusta. Säännöksen 
mukaan sote-alue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja 
kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisvastuun 
edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Velvoite omasta 
henkilökunnasta ei kuitenkaan koske sitä osaa toiminnasta, joka 
toteutetaan esimerkiksi ostopalveluna. Onko tuottamisvastuusta 
säädetty tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Pykälän 1. momentin mukaan tuottamisvastuuseen on kuuluttava 
ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Pykälässä ei 
mainita erikseen perusterveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja 
erikoissairaanhoitoa. 

Perusteluosan mukaan tuottamisvastuu on kattava ja käsittää kaikki 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja palvelut. Tuottamisvastuu 
voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on 
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toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista.

Pykälän 2. momentin mukaan sosiaali- ja terveysalue voi päättää, että 
1. momentissa määriteltyä palvelukokonaisuutta suppeampi 
tuottamisvastuu annetaan sitä varten perustetulle kuntayhtymälle, jos 
siihen on asiakkaiden tarpeista tai palvelujen toteuttamisesta johtuva 
erityinen syy. Perusteluissa tätä kutsutaan ”teemalliseksi 
kuntayhtymäksi”. Esimerkkejä tällaisesta kuntayhtymästä ei ole 
annettu.

On välttämätöntä, että tuleva lainsäädäntö mahdollistaa paikallisesti 
tarkoituksenmukaiset tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. 
Yksittäisen potilaan ja asiakkaan palvelut ovat tuotettavissa siten, että 
palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka samalle 
potilaalle palveluja tuottaisi useampi kuin yksi kunta tai kuntayhtymä. 
Tästä integraatiosta vastaa järjestäjä, ei tuottaja.

20. 15 §:ssä säädetään sote-alueen tuottamisvastuusta. Sote-alueella 
on tuottamisvastuu järjestämispäätöksessä määritellyistä 
tukipalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tietohallintoon liittyvät 
tehtävät. Onko tarkoituksenmukaista, että sote-alue voi säännöksen 
mukaisesti päättää ottaa tukipalveluja koskevan tuottamisvastuun 
itselleen?

Vastaus: Kyllä.

Järjestäjällä ei tule olla omaa tuotantoa. Lisäksi jää epäselväksi, mitä 
tukipalveluita tässä tarkoitetaan, sillä esimerkkeinä mainitaan 
perusteluissa vain tietohallintoon ja yhteishankintoihin liittyvät tehtävät. 
Tukipalvelujen vaikean rajaamisen vuoksi on perusteltua, että tämä 
säännösehdotus sote-alueen mahdollisuudesta tukipalvelujen 
tuotantovastuuseen täsmennetään niin, että sillä ei tarkoiteta tuotantoa 
omana toimintana. 

21. Muita huomioita luvusta 3

Ei muita huomioita.

4 luku Hallinto

22. 19 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymään ja sen 
hallintoon sovelletaan mitä kuntalain 10 luvussa säädetään 
kuntayhtymästä, jollei lailla toisin säädetä. Onko tämä 
tarkoituksenmukaista?
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Vastaus: Kyllä.

23. 23 §:ssä säädetään päätöksenteosta kuntayhtymän toimielimissä. 
Säännöksen mukaan kuntien äänimäärä perustuu kunnan 
asukaslukuun. Mikäli kunnat eivät ole toisin sopineet, käytössä on 
äänileikkuri, jonka perusteella mikään kunta ei voi saada yli puolta 
kuntayhtymän äänistä. Onko tämä hyväksyttävää?

Vastaus: Ei

Äänileikkuri ei ole hyväksyttävä.  

24. Muita huomioita luvusta 4.

Säädökset sote-alueen kuntayhtymän hallinnosta sulkevat pois 
kuntalain laajat mahdollisuudet hallinnon järjestämiseksi. Kun STM:n 
valmistelumateriaalien mukaan tavoitteiden toteuttamiskeinoista yksi on 
selkeä ja tehokas hallinto, kuntayhtymän hallintomallia ei tulisi rajoittaa 
kuntalakia enemmän ja esimerkiksi mahdollisesti valittavan 
yhtymäkokouksen kokoonpanosta ei tulisi antaa kuntalakia tarkempia 
määräyksiä. Lakiesityksen luonnoksessa esitetyn lisäksi tulee voida 
harkita myös yhtymäkokousmallin käyttöönottoa.  

5 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

25. 28 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sote-alueen 
välisestä neuvottelumenettelystä. Neuvottelujen tarkoituksena on 
ohjata sosiaali- ja terveysalueen toimintaa palvelurakenteen 
kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja sote-alueen välistä 
yhteistyötä. Pidättekö säännöksen mukaista neuvottelumenettelyä 
tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

Kansallinen ohjaus on kannatettavaa, mutta tämän ohjauksen sisältö 
on kirjoitettu lakiin epäselvästi. Ohjauksen täytyy mahdollistaa kuitenkin 
palvelujen innovatiivisuus ja kokeilutoiminta ilman sitovaa 
normiohjausta. 

26. 29 §:ssä säädetään sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan 
kunnan tai kuntayhtymän välisestä tulosohjauksesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että sote-alueen ja tuotantovastuussa olevan 
alueen välillä sovelletaan tulosohjausta?

Vastaus: Kyllä.
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27. Turvaako 30 § asianmukaisesti asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen liittyvään 
valmisteluun ja päätöksentekoon?

Vastaus: EI. Toisesta momentista tulisi poistaa sanat ’mahdollisuuksien 
mukaan’

Laissa ei pidä olla 3. pykälän mukaista esimerkinomaista luetteloa 
asiakasosallistumisen keinoista. On riittävää, että 
osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava. 

28. Muita huomioita luvusta 5

Ei muita huomioita.

6 luku Rahoitus

29. 33 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kustannusten 
jakautumisesta. Säännöksen mukaan kuntien maksuosuus perustuu 
asukasmäärään, jota on painotettu valtionosuuslaskennassa 
käytettävillä iällä ja sairastavuudella. Kunnat voivat sopia sote-alueen 
perustamissopimuksessa myös muiden 
valtionosuuslaskentaperusteiden huomioimisesta. Pidättekö 
tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on säännöksen mukainen 
päätösvalta?

Vastaus: Kyllä.

30. 34 §:ssä säädetään tuottamisvastuussa olevan kunnan ja 
kuntayhtymän rahoituksesta. Järjestämispäätöksessä määritellään 
kaikille tuottamisalueille yhdenmukaisista korvausperusteista. 
Tuotantoalueen rahoituksessa on kuitenkin huomioitava 
järjestämispäätöksessä määritellyt palveluntuotannon vaikuttavuus- ja 
tehokkuusvaatimukset, jolloin korvausperusteet voivat vaihdella 
tuotantoalueittain. Pidättekö tätä tarkoituksenmukaisena?

Vastaus: Kyllä.

31. 36 §:ssä säädetään hoidon ja kustannusten korvaamisesta eräissä 
tilanteissa. Onko säännöksen mukainen kustannusten 
korvaamisperiaate tarkoituksenmukainen?

Vastaus: Kyllä.

32. 37–39 §:ssä säädetään valtion koulutuskorvauksista. 
Koulutuskorvausten maksuedellytykset säilyvät säännösten perusteella 
nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?
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Vastaus: Kyllä.

33. 40–46 §:ssä säädetään valtion korvauksista tutkimustoimintaan. 
Tutkimusrahoituksen kohdentamisperusteet säilyvät säännösten 
perusteella nykyisellään. Ovatko säännökset tarkoituksenmukaisia?

Vastaus: Kyllä.

34. Muita huomioita luvusta 6 

Pykälät 37–46 ovat sinänsä tarkoituksenmukaisia, mutta valtion tulee 
korvata koulutuksesta ja tutkimuksesta koituvat kustannukset 
täysimääräisesti. Tällä hetkellä rahoitusvaje on useita kymmeniä 
miljoonia euroja vuodessa. Valtion korvausvastuun koulutuksesta ja 
tutkimuksesta tulee ottaa huomioon myös sosiaalihuollon tarpeet.

7 luku Viranomaisvalvonta

35. Huomioita 7 luvun säännöksistä

Ei muita huomioita

8 luku Erinäiset säännökset

36. Huomioita 8 luvun säännöksistä 

Lakiehdotuksen 54 §:ssä säädetään sote-alueen 
varautumisvelvollisuudesta yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymien kanssa. Pykälästä on seurauksena 
moniportainen ohjaus, koska ehdotetun muotoilun mukaan 
tuottamisvastuussa olevan kunnan sosiaali- terveydenhuollon 
organisaatiota ohjataan osana sekä kunnan häiriötilanteisiin 
varautumista että sosiaali- ja terveysalueen häiriötilanteisiin 
varautumisen kokonaisuutta. Pykälä tulee muotoilla siten, että sosiaali- 
ja terveysalue ohjaa alueensa tuottamisvastuussa olevien kuntien ja 
kuntayhtymien varautumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä 
edellyttäviin häiriötilanteisiin. Helsingin erityispiirteet maan 
pääkaupunkina aiheuttavat erityisen syyn yhteen sovittaa sote-
valmiussuunnitelmat erityisesti Helsingin kaupungin yleisen 
valmiussuunnitelman kanssa.

55 §:n mukaan erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja 
terveysministeriö voi ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja 
koordinaatiovastuun itselleen. Tämä muuttaisi normaaliolojen 
johtovastuita, mikä on vastoin perusperiaatetta, että poikkeusoloissakin 
pyritään toimimaan organisaatioita muuttamatta.
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Lakiluonnoksen rekisterinpitomalli (§ 59) on kannatettava, mutta 
lakiluonnoksessa ei oteta kantaa rekisterien muodostumiseen, niiden 
lukumäärään tai rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn 
suostumussäädöksiin. Tätä kokonaisuutta tulisi täsmentää ja mainita 
tullaanko lakiluonnoksen kanssa samalla aikataululla ja rinnalla 
käynnistämään rekistereitä ja niiden käyttöä koskevan 
lainsäädäntökokonaisuuden arviointi ja mahdollinen muutostyö 
vastaamaan sote-järjestämislain tavoitteita. 

Voimaanpanolaki

37. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Voimaanpanolain 3 §:ssä on 
tarkoitus säätää sote-alueen kuntayhtymiin kuuluvista kunnista. 
Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen viidestä sote-alueen 
kuntayhtymästä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 
tekemän sopimuksen perusteella muodostettavat sote-alueet 
rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Mikäli sote-alue 
muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, 
kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun 
sote-alueeseen? (Liite: Erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat)

Vastaus: Kyllä.

38. Kysymys vain kuntien valtuustoille: Mikäli kuntanne ei katso 
perustelluksi kuulua nykyisen erityisvastuualueen perusteella 
muodostettavaan sote-alueeseen, minkä erityisvastuualueen pohjalta 
muodostettavaan sote-alueeseen kuntanne katsoo perustelluksi 
kuulua?

 HYKS-erva
 KYS-erva
 OYS-erva
 TAYS-erva
 TYKS-erva

  

39. 8 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Pykälään ei sisälly 
kuntarakennelain mukaista viiden vuoden irtisanomissuojaa 
henkilöstölle. Onko henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei kantaa

Helsinki on noudattanut periaatetta, että Helsinki ei irtisano henkilöstöä 
tuotannollisista ja taloudellista syistä. 
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40. 9 §:ssä säädetään omaisuusjärjestelyistä. Onko 
omaisuusjärjestelyistä säädetty asianmukaisesti?

Vastaus: Ei.

Ehdotettu säädösteksti ei ole riittävän täsmällinen 
omaisuusjärjestelyjen osalta.  

41. 11§:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen rahoituksen 
siirtymäjärjestelystä. Säännökseen on säädetty kunnan rahoitusosuutta 
koskeva kolmen vuoden siirtymäaika, mikäli kunnan rahoitusosuus 
muuttuu nykyisestä. Onko rahoitusosuutta koskeva kolmen vuoden 
siirtymäaika riittävä?

Vastaus: Kyllä

42. 12 §:ssä säädetään kunnille ja kuntayhtymille myönnettävästä 
muutostuesta. Onko säännöksen mukainen muutostuki riittävä?

Vastaus: Ei

On tärkeää, että muutostuki vastaa muutoksesta aiheutuvista 
kustannuksista.

43. Muita huomioita voimaanpanolaista

Ei muita huomioita.

Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

44. Onko varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta säädetty 
mielestänne tarkoituksenmukaisesti?

Vastaus: Kyllä

Lopuksi

45. Mitä uudistuksen toimeenpanossa tulee erityisesti huomioida?

Ei vastausta.

46. Voitte lopuksi tuoda esiin yleisiä näkökulmia hallituksen 
esitysluonnokseen liittyen. Listatkaa alkuun mielestänne kolme 
tärkeintä näkökulmaa.

1. Lakiehdotuksen tärkein uudistus verrattuna nykytilaan on 
kantokyvyltään ja väestömäärältään riittävän suurten 
järjestämisvastuussa olevien alueiden syntyminen. 
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Järjestämislaki integroi nykyisen pirstaleisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuun yhteen kokonaisuuteen 
sekä peruspalvelujen että erikoistason palvelujen osalta samalle 
johdolle ja samaan talousarvioon. Tämä antaa sote-alueelle 
vahvan aseman sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa lain 
tavoitteiden mukaisesti, mitä on pidettävä myönteisenä 
mahdollisuutena. Uusi rakenne ei saa tätä kuitenkaan 
välittömästi aikaan, vaan sote-alueen on käytettävä 
monipuolisesti järjestämispäätöksen ja talousarvion antamia 
ohjauskeinoja ja vahvaa johtamista.

2. Lain tulee mahdollistaa riittävän monipuoliset tuotantorakenteet ja 
nykyisen toimivan tuotantorakenteen jatkuvuus, koska 
uudistuksen aikataulu on nopea. 

3. Lakiehdotuksen perusteluista puuttuu lähes täydellisesti arvio 
taloudellisista, hallinnollista, asiakas- ja potilas- sekä 
henkilöstövaikutuksista. Vaikutusarvio olisi pitänyt olla 
käytettävissä hyvissä ajoin ennen erittäin merkittävästä 
lakiesityksestä lausumista.

4. Rahoitusperiaatteet korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. 
Uudessa järjestelmässä suuri paino pitäisi laittaa 
ennaltaehkäisyn ja sitä tukevien toimenpiteiden taloudellisten 
edellytysten turvaamiseen. Jatkossa tämä asiaa on selvitettävä 
ennen kuin lopullisista rahoitusperiaatteista päätetään.

  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lakiehdotuksen vaikutusarvioinnin tekee Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos. Tätä lausuntoa laadittaessa arvio ei ole käytettävissä. Voidaan 
kuitenkin todeta, että onnistuessaan hyvällä sosiaali- ja 
terveydenhuollon vertikaalisella ja horisontaalisella integraatiolla sekä 
huolellisesti toteutetulla talousohjauksella voisi olla huomattavia 
välillisiä kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä sosiaalista ja 
terveydellistä hyvinvointia parantavia vaikutuksia.

Käsittely

17.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli asiantuntijana läsnä tätä asiaa 
käsiteltäessä.
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Asia käsiteltiin viraston henkilöstötoimikunnassa 17.9.2014. 
Henkilöstötoimikunta merkitsi järjestöneuvottelukunnan lausunnon 
tiedoksi. Lausunto on sähköpostitse toimitettu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenille tiedoksi 17.9.2014.

1. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 10; Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen 
tuottajan rooli terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta 
vaativimpia palveluja.

Kannattajat: Jouko Malinen

2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 11; Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli 
erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien 
kehitysvamma- ja muiden vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana.

Kannattajat: Jouko Malinen

3. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 45; Kyllä

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

4. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 68; loppuun lause. "Valtion korvausvastuun 
koulutuksesta ja tutkimuksesta tulee ottaa huomioon myös 
sosiaalihuollon tarpeet".

Kannattajat: Joonas Leppänen

5. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 92;loppuun uusi kpl:" Rahoitusperiaatteet 
korostavat ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa järjestelmässä suuri 
paino pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä tukevien toimenpiteiden 
taloudellisten edellytysten turvaamiseen. Jatkossa tämä asiaa on 
selvitettävä ennen kuin lopullisista rahoitusperiaatteista päätetään".

Kannattajat: Joonas Leppänen

6. Vastaehdotus:
Maija Anttila: kohta 13 poistetaan kohta

Kannattajat: Markku Vuorinen

7. Vastaehdotus:
Joonas Leppänen: Esitän, että kappaleessa (19), kohdassa 8 
vastataan kysymykseen kielellisten oikeuksien turvaamisesta EI sekä 
lisätään perusteluna "Itse säännös ei turvaa kielellisiä oikeuksia 
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käytännössä vaan jättää niiden toteutumisen täysin poliittisten 
päättäjien valtaan"

Kannattajat: Anna Vuorjoki

8. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään yleistekstin loppuun (kappaleen 16 jälkeen) 
seuraava kappale: 
"Lakiehdotuksen suurimpana ongelmana on se, että se heikentäisi 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle eri 
kuntayhtymälle tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten 
kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava. Kohdassa 19§ tulisikin 
panostaa enemmän demokratian toteutumisedellytyksiin.”

Kannattajat: Laura Nordström

9. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappale 12 ”Lakiehdotus ei kuitenkaan 
riittävän selvästi mahdollista erilaisia tuottamisrakenteita eikä 
esimerkiksi selkeästi tue tuottajien välistä kilpailua, vaikka siihen 
rahoituksen ohjauksella olisi mahdollisuus. Myös potilaiden ja 
asiakkaiden valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei ole otettu huomioon 
lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele riittävän selkeästi 
potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.”

Kannattajat: Joonas Leppänen

10. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Kappaleen 59 teksti ”Laissa ei pidä olla 3. pykälän 
mukaista esimerkinomaista luetteloa asiakasosallistumisen keinoista. 
On riittävää, että osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava.” 
poistetaan.

Kannattajat: Joonas Leppänen

11. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kysymyksen 27 vastaus muotoon 
”EI. Toisesta momentista tulisi poistaa sanat ’mahdollisuuksien 
mukaan’.” 

Kannattajat: Gunvor Brettschneider

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ilman 
äänestystä.
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12. Vastaehdotus:
Laura Nordström: s 4 ennen kohtaa 17 lisäys:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä, että lain perusteluissa (s. 
51) todetaan, ettei korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 
järjestämiseen esitetä muutoksia. Tämä tulee toteuttaa säilyttämällä 
nykyisen terveydenhuoltolain 17 §:n sisältö järjestämislakiin sopivalla 
tavalla."

Kannattajat: Joonas Leppänen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ilman 
äänestystä.

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 10; Helsingin kaupungin tulee saada palvelujen 
tuottajan rooli terveyskeskus- ja sosiaalipalveluissa lukuun ottamatta 
vaativimpia palveluja

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Äänten mennessä tasan 6-6, puheenjohtajan ääni ratkaisi. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 11; Husin tulee saada kuntayhtymän tuottajan rooli 
erityispalvelujen (nykyiset Husin palvelut) ja vaativimpien 
kehitysvamma- ja muiden vaativimpien sosiaalipalvelujen tuottajana

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
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Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 45; Kyllä

Jaa-äänet: 1
Hannu Tuominen

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuomas 
Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Seija Muurinen

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 68; loppuun lause. "Valtion korvausvastuun 
koulutuksesta ja tutkimuksesta tulee ottaa huomioon myös 
sosiaalihuollon tarpeet".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela
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5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 92;loppuun uusi kpl:" Rahoitusperiaatteet korostavat 
ikääntymistä ja sairastavuutta. Uudessa järjestelmässä suuri paino 
pitäisi laittaa ennaltaehkäisyn ja sitä tukevien toimenpiteiden 
taloudellisten edellytysten turvaamiseen. Jatkossa tämä asiaa on 
selvitettävä ennenkuin lopullisista rahotiusperiaatteista päätetään".

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Seija Muurinen, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

6. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 13 poistetaan kohta

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 7
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

7. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että kappaleessa (19), kohdassa 8 vastataan 
kysymykseen kielellisten oikeuksien turvaamisesta EI sekä lisätään 
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perusteluna "Itse säännös ei turvaa kielellisiä oikeuksia käytännössä 
vaan jättää niiden toteutumisen täysin poliittisten päättäjien valtaan"

Jaa-äänet: 2
Seija Muurinen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

8. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään yleistekstin loppuun (kappaleen 16 jälkeen) 
seuraava kappale: 
"Lakiehdotuksen suurimpana ongelmana on se, että se heikentäisi 
edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista 
päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle eri 
kuntayhtymälle tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten 
kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava. Kohdassa 19§ tulisikin 
panostaa enemmän demokratian toteutumisedellytyksiin.”

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

9. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale 12 ”Lakiehdotus ei kuitenkaan riittävän 
selvästi mahdollista erilaisia tuottamisrakenteita eikä esimerkiksi 
selkeästi tue tuottajien välistä kilpailua, vaikka siihen rahoituksen 



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 316 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/9
08.10.2014

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

ohjauksella olisi mahdollisuus. Myös potilaiden ja asiakkaiden 
valinnanvapauden ohjausvaikutusta ei ole otettu huomioon 
lakiehdotuksessa. Lain 6 §:n viittaus ei määrittele riittävän selkeästi 
potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajien valinnan suhteen.”

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Seija Muurinen, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Nordström

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

10. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 59 teksti ”Laissa ei pidä olla 3. pykälän 
mukaista esimerkinomaista luetteloa asiakasosallistumisen keinoista. 
On riittävää, että osallistumissuunnitelman laadinta on velvoittava.” 
poistetaan.

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 6
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, 
Laura Nordström, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Äänten mennessä tasan 6-6 ratkaisi puheenjohtaja ääni. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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Lisätiedot
Hannu Juvonen, vs. virastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi
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§ 322
Organisering av affärsverket Palmias verksamhets- och 
förvaltningsmodeller

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Framställning 

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 godkänna att affärsverket Palmias mattjänstverksamhet (frånsett 
personalmåltiderna) och funktioner med telefon- och 
välbefinnandetjänster fortsätter i affärsverksform på ett sätt som 
uppfyller kraven i föreskrifterna om konkurrensneutralitet

 godkänna att det bildas ett aktiebolag (servicebolag) i stadens 
ägo som omedelbart fortsätter affärsverket Palmias funktioner 
med personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster

 godkänna att affärsverket Palmias funktioner med 
personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster 
överförs till servicebolaget senast 31.12.2014.

 godkänna att servicebolagets verksamhet organiseras enligt 
principerna i det arrangemang för en övergångstid som beskrivs 
i motiveringarna till detta beslut och att staden under 
övergångstiden kontrollerat och etappvis börjar 
konkurrensutsätta de tjänster som överförs till servicebolaget 
och som staden behöver

 godkänna de kapitalarrangemang som hänför sig till bildandet av 
servicebolaget och verksamheten i detta

 uppmana utbildningsnämnden att inom fem år öka volymen för 
konkurrensutsättningen kontrollerat och etappvis till högst 
ungefär 30 procent av de mattjänster som utbildningsverket 
behöver, varvid de konkurrensutsatta objekten väljs jämbördigt 
och ändamålsenligt och det i villkoren för 
konkurrensutsättningen upptas ett krav på att den 
serviceproducent som ger det vinnande anbudet är skyldig att i 
enlighet med principen för överlåtelse av rörelse anställa den 
personal vid det konkurrensutsatta objektet som eventuellt blir 
arbetslös  

 uppmana social- och hälsovårdsnämnden och 
barnomsorgsnämnden att inom fem år öka volymen för 
konkurrensutsättningen kontrollerat och etappvis till högst 
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ungefär 20 procent av de mattjänster som verken under 
nämnderna behöver, varvid de konkurrensutsatta objekten väljs 
jämbördigt och ändamålsenligt och det i villkoren för 
konkurrensutsättningen upptas ett krav på att den 
serviceproducent som ger det vinnande anbudet är skyldig att i 
enlighet med principen för överlåtelse av rörelse anställa den 
personal vid det konkurrensutsatta objektet som eventuellt blir 
arbetslös  

 uppmana utbildningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden 
och barnomsorgsnämnden att noga följa effekterna av att 
mattjänsterna konkurrensutsätts i synnerhet på priset och 
kvaliteten på tjänsterna och på personalens ställning och att 
utifrån erfarenheterna vid behov framställa förslag om behövliga 
ändringar i konkurrensutsättningen 

 godkänna att en helhetsutredning om stadens mattjänstkoncept 
inleds och genomförs

 bemyndiga stadsstyrelsen att besluta om arrangemangen i 
anslutning till överföringen av affärsverket Palmias verksamhet, 
egendom och personal, om arrangemangen under 
övergångstiden i anslutning till servicebolagets verksamhet och 
den ökade konkurrensutsättningen av mattjänster och om 
specialvillkoren i helhetsutredningen om stadens 
mattjänstkoncept.

 bestämma att personalens anställningsvillkor inte ändras då 
servicebolaget bildas. Helsingfors strategiska avsikt är att 
anställningsvillkoren för personalen i servicebolaget som helhet 
granskat ska motsvara minst villkoren i kollektivavtalet för 
AVAINTA Arbetsgivarna rf.

Samtidigt godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att använda sysselsättning av partiellt arbetsföra som ett 
kriterium vid konkurrensutsättning. (Mari Holopainen) 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. 
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina 
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 
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Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas 
under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Pilvi Torsti understödd 
av ledamoten Thomas Wallgren under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning med följande anvisningar:

 Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet i enlighet med kraven i 
kommunallagens paragraf om konkurrensnetrualitet att under år 
2014 bereda en ändring av instruktionen för Palmia, i vilken det 
bestäms att Palmia ska producera tjänster inom sitt 
verksamhetsområde för stadskoncernens förvaltningar och 
sammanslutningar och det konstateras att Palmia verkar på 
marknaden i obetydlig utsträckning på det sätt som avses i 
kommunallagen. Det nya Palmia fungerar på det sätt som 
föreskrifterna om konkurrensneutralitet förutsätter genom att 
antingen dra sig från marknaden eller också bilda ett särskilt 
bolag för verksamheten på marknaden. Detta uppfyller 
passusen i fullmäktigestrategin: "Palmia, Helsingfors Energi och 
Helsingfors Hamn får verksamhets- och förvaltningsmodeller 
som baserar sig på bestämmelserna om konkurrensneutralitet." 

 Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att av Palmia kräva en 
framställning om mätare med vilka det i fortsättningen följs hur 
konkurrenskraftigt och effektivt Palmias arbete är, när Palmia 
inte längre konkurrerar på marknaden. Palmia uppmanas att för 
staden presentera också andra mätbara mål som hänför sig till 
sysselsättningen av handikappade, invandrare, partiellt 
arbetsföra och andra svårsysselsatta.

 Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att i samråd med de 
verk som lyder under utbildningsnämnden och social- och 
hälsovårdsnämnden utarbeta en plan för upphandlingen av 
mattjänster före april 2015.

 Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att bereda en 
framställning om konkurrensutsättningens omfattning, när det 
finns en utredning och ett avgörande om upphandlingen av 
mattjänster. 

 Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att följa hur den nya 
upphandlingslag som är under beredning påverkar Palmias 
verksamhet och dryfta hur Palmias verksamhet ska utvecklas i 
fortsättningen i takt med ändringarna i upphandlingslagen.

Redogörelsen befanns vara riktig.
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Pilvi Torstis förslag om återremiss 
godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny 
beredning med följande anvisningar: Stadsfullmäktige uppmanar 
stadskansliet i enlighet med kraven i kommunallagens paragraf om 
konkurrensnetrualitet att under år 2014 bereda en ändring av 
instruktionen för Palmia, i vilken det bestäms att Palmia ska producera 
tjänster inom sitt verksamhetsområde för stadskoncernens 
förvaltningar och sammanslutningar och det konstateras att Palmia 
verkar på marknaden i obetydlig utsträckning på det sätt som avses i 
kommunallagen. Det nya Palmia fungerar på det sätt som föreskrifterna 
om konkurrensneutralitet förutsätter genom att antingen dra sig från 
marknaden eller också bilda ett särskilt bolag för verksamheten på 
marknaden. Detta uppfyller passusen i fullmäktigestrategin: "Palmia, 
Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn får verksamhets- och 
förvaltningsmodeller som baserar sig på bestämmelserna om 
konkurrensneutralitet." Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att av 
Palmia kräva en framställning om mätare med vilka det i fortsättningen 
följs hur konkurrenskraftigt och effektivt Palmias arbete är, när Palmia 
inte längre konkurrerar på marknaden. Palmia uppmanas att för staden 
presentera också andra mätbara mål som hänför sig till 
sysselsättningen av handikappade, invandrare, partiellt arbetsföra och 
andra svårsysselsatta. Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att i 
samråd med de verk som lyder under utbildningsnämnden och social- 
och hälsovårdsnämnden utarbeta en plan för upphandlingen av 
mattjänster före april 2015. Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet 
att bereda en framställning om konkurrensutsättningens omfattning, när 
det finns en utredning och ett avgörande om upphandlingen av 
mattjänster. Stadsfullmäktige uppmanar stadskansliet att följa hur den 
nya upphandlingslag som är under beredning påverkar Palmias 
verksamhet och dryfta hur Palmias verksamhet ska utvecklas i 
fortsättningen i takt med ändringarna i upphandlingslagen.

Ja-röster: 43
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
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Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 41
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Harri Lindell, 
Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Nasima 
Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Johanna Sumuvuori, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Tom Packalén

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 Helena Kantola understödd av ledamoten Nina Huru hade 
föreslagit att stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder de 
interna behoven att utveckla Palmias verksamhets- och 
förvaltningsmodell och vid behov ändrar dessa utgående från att 
Palmias personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster 
avvecklas och överförs under den aktuella nämnden och dess styrning 
inom Helsingfors stad. Härigenom bevaras Palmias funktioner som 
stadens egen verksamhet och utom räckhåll för EU-föreskrifterna. 

Dessutom hade ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten 
Jape Lovén under diskussionen föreslagit att stadsfullmäktige skulle 
besluta förkasta stadsstyrelsens förslag på följande grunder: 

 En bolagisering av affärsverket Palmia bör inte godkännas 
på det av stadsstyrelsen föreslagna sättet, som innebär att 
den nuvarande verksamheten indelas i ett aktiebolag och ett 
affärsverk.

 Förvaltningen är mindre öppen och transparent i ett 
aktiebolag än i ett affärsverk. Stadsfullmäktige skulle ha 
ytterst begränsade möjligheter att få uppgifter och att 
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påverka aktiebolagets verksamhet.
 Den verksamhet som affärsverket Palmia bedriver under 

lagstiftningen om konkurrensneutralitet är obetydlig och 
kräver inte att affärsverket spjälkas på det föreslagna sättet. 
Som en följd av spjälkningen äventyras affärsverket Palmias 
lönsamhet och flera hundra jobb.

 Den verksamhet som affärsverket Palmia bedriver under 
lagstiftningen om konkurrensneutralitet är obetydlig, och 
affärsverket Palmia kan därför avstå från eller bolagisera 
denna verksamhet. Dessa alternativ bör utredas med målet 
att garantera funktionernas lönsamhet och undvika att jobb 
går förlorade.

 I detta sammanhang finns det inget behov att bestämma om 
en konkurrensutsättning av utbildningsverkets, social- och 
hälsovårdsverkets eller barnomsorgsverkets tjänster. Det är 
inte ändamålsenligt att konkurrensutsättningen av de 
stödtjänster som verken producerar kopplas till avgörandet 
om Palmia.

 I anslutning till avgörandet om Palmia kan det godkännas att 
en helhetsutredning av mattjänstkonceptet inleds och 
genomförs. I detta sammanhang bör det beaktas hurdana 
förutsättningar det finns inom affärsverket Palmias 
verksamhet att genomföra stadens mattjänster så att bland 
annat det redan befintliga köksnätet på olika 
verksamhetsställen utnyttjas.

Vidare hade ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten 
Otso Kivekäs under diskussionen föreslagit följande 
hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att använda 
sysselsättning av partiellt arbetsföra som ett kriterium vid 
konkurrensutsättning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Först tas ledamoten Helena Kantolas 
motförslag upp till omröstning. Därefter tas ledamoten Dan 
Koivulaaksos förslag om förkastande upp till omröstning. Vinner 
ledamoten Dan Koivulaaksos förslag, förfaller den föreslagna 
hemställningsklämmen.

5 omröstningen
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Helena Kantolas motförslag 
godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder de 
interna behoven att utveckla Palmias verksamhets- och 
förvaltningsmodell och vid behov ändrar dessa utgående från att 
Palmias personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster 
avvecklas och överförs under den aktuella nämnden och dess styrning 
inom Helsingfors stad. Härigenom bevaras Palmias funktioner som 
stadens egen verksamhet och utom räckhåll för EU-föreskrifterna.

Ja-röster: 43
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 7
Mika Ebeling, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, 
Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen

Blanka: 33
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, 
Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, 
Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Seppo Kanerva, Silvia Modig

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Helena Kantolas 
motförslag.
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6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag 
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Dan Koivulaaksos förslag om 
förkastande godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: En bolagisering av affärsverket Palmia bör inte godkännas 
på det av stadsstyrelsen föreslagna sättet, som innebär att den 
nuvarande verksamheten indelas i ett aktiebolag och ett affärsverk. 
Förvaltningen är mindre öppen och transparent i ett aktiebolag än i ett 
affärsverk. Stadsfullmäktige skulle ha ytterst begränsade möjligheter att 
få uppgifter och att påverka aktiebolagets verksamhet.
Den verksamhet som affärsverket Palmia bedriver under lagstiftningen 
om konkurrensneutralitet är obetydlig och kräver inte att affärsverket 
spjälkas på det föreslagna sättet. Som en följd av spjälkningen 
äventyras affärsverket Palmias lönsamhet och flera hundra jobb.
Den verksamhet som affärsverket Palmia bedriver under lagstiftningen 
om konkurrensneutralitet är obetydlig, och affärsverket Palmia kan 
därför avstå från eller bolagisera denna verksamhet. Dessa alternativ 
bör utredas med målet att garantera funktionernas lönsamhet och 
undvika att jobb går förlorade.
I detta sammanhang finns det inget behov att bestämma om en 
konkurrensutsättning av utbildningsverkets, social- och 
hälsovårdsverkets eller barnomsorgsverkets tjänster. Det är inte 
ändamålsenligt att konkurrensutsättningen av de stödtjänster som 
verken producerar kopplas till avgörandet om Palmia.
I anslutning till avgörandet om Palmia kan det godkännas att en 
helhetsutredning av mattjänstkonceptet inleds och genomförs. I detta 
sammanhang bör det beaktas hurdana förutsättningar det finns inom 
affärsverket Palmias verksamhet att genomföra stadens mattjänster så 
att bland annat det redan befintliga köksnätet på olika 
verksamhetsställen utnyttjas.

Ja-röster: 43
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso 
Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni 
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Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi 
Sevander, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Harri Lindell, Tom Packalén

Frånvarande: 1
Seppo Kanerva

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari 
Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att använda sysselsättning av partiellt arbetsföra som ett kriterium vid 
konkurrensutsättning.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka 
Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Anniina Palm, Jaana 
Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo 
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Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, 
Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 6
Maija Anttila, Veronika Honkasalo, Kauko Koskinen, Terhi Mäki, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander

Blanka: 26
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi 
Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sara Paavolainen, 
Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, 
Nasima Razmyar, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Seppo Kanerva, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm.

Följande ledamöter anmälde avvikande mening för protokollet i enlighet 
med förslaget om förkastande .

Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Eija Loukoila, Pentti Arajärvi, Dan 
Koivulaakso, Jape Lovén, Nina Huru, Sara Paavolainen, Pekka 
Saarnio, Tomi Sevander, Helena Kantola, Nasima Razmyar, Nuutti 
Hyttinen, Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Laura 
Kolbe, Sirkku Ingervo, Silvia Modig, Terhi Peltokorpi, Pilvi Torsti, Päivi 
Lipponen, Paavo Arhinmäki, Timo Laaninen, Rene Hursti, Thomas 
Wallgren, Maija Anttila, Jukka Järvinen, Anna Vuorjoki, Yrjö Hakanen, 
Zahra Abdulla, Terhi Mäki, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Tuomo 
Valokainen

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Jatkovalmistelun loppuraportti
2 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

20 p.)
3 Perustamissopimusluonnos
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4 Yhtiöjärjestysluonnos
5 Selvitystyöryhmän loppuraportti
6 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)
7 Catering-markkinoiden tarkastelu
8 Palmian edustajien eriävä mielipide_allekirjoittamaton
9 Eriävä mielipide loppuraporttiin_liite
10 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan kannanotto hallintomalliasiaan
11 Palmia-liikelaitoksen henkilöstötoimikunnan lausunto 

19.5.2014_allekirjoittamaton
12 JHL:n lausunto_allekirjoittamaton
13 JHL-Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajaos KAMUT:n kannanotto
14 Soten henkilöstö JHL 015 ry kannanotto
15 Henkilöstötoimikunnan pöytäkirjanote 2014-6-10
16 Palmian eriävä mielipide liitteineen allekirjoittamaton versio 25.8.2014
17 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
18 Opetusviraston virastotoimikunnan pöytäkirja_allekirjoittamaton
19 Palmian henkilöstötoimikunnan muistio_allekirjoittamaton
20 Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnan 

pöytäkirjanote_allekirjoittamaton
21 Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunnan 

lausunto_allekirjoittamaton
22 Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnan pöytäkirja_allekirjoitettu
23 Opetusviraston virastotoimikunnan kokous 22 9 2014_allekirjoitettu

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Utredningsarbetsgruppens slutsatser

Enligt en ändring i kommunallagen som trädde i kraft 1.9.2013 ska en 
kommun när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden 
överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en 
förening eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Övergångstiden för 
bolagiseringsskyldigheten utgår 31.12.2014.

På uppmaning av stadsstyrelsen har en utredningsarbetsgrupp med 
företrädare för stadskansliet och affärsverket Palmia (nedan Palmia) 
berett förslag till organisering av verksamhets- och 
förvaltningsmodellerna på det sätt som kommunallagens föreskrifter 
om konkurrensneutralitet förutsätter.

Enligt utredningsarbetsgruppens förslag ska Palmias verksamhet bli 
sådan att den motsvarar föreskrifterna om konkurrensneutralitet genom 
att Palmias funktioner med mattjänster och telefon-
/välbefinnandetjänster stannar kvar vid affärsverket, medan 
funktionerna med fastighets-, städ- och säkerhetstjänster överförs till 
ett bolag som bildas. Personalmåltidsverksamheten bolagiseras i den 
mån det är funktionellt ändamålsenligt. 
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Den föreslagna verksamhets- och förvaltningsmodellen baserar sig på 
att staden i fråga om funktionerna med mat- och telefon-
/välbefinnandetjänster har ett strategiskt intresse av att säkra att 
tjänsterna är tillförlitliga och fungerar. Ett läge som motsvarar 
regleringen av konkurrensneutraliteten kan nås genom att 
verksamheten i ett konkurrensläge på marknaden avslutas, dvs. den 
externa försäljningen i anslutning till funktionerna i fråga slopas, likaså 
deltagandet i stadens egen konkurrensutsättning.

När det gäller funktionerna med fastighets-, städ- och säkerhetstjänster 
har staden inte motsvarande strategiska intresse, utan stadens intresse 
är ekonomiskt, dvs. kostnadseffektiva tjänster. Inte heller 
personalmåltiderna anses vara förknippade med stadens strategiska 
intresse, och verksamheten föreslås därför bli bolagiserad, frånsett de 
verksamhetsställen där personalmåltiderna utgör en del av 
förvaltningarnas kundmåltider (skol- och sjukhusmåltider o.dyl.)

En bolagisering av funktionerna med personalmåltids-, fastighets-, 
städ- och säkerhetstjänster gör det möjligt att i framtiden agera på en 
konkurrensutsatt marknad. Samtidigt betyder det att staden under en 
övergångstid etappvis bör öppna sina egna upphandlingar för 
konkurrens i fråga om dessa tjänster. 

Beslut om fortsatt beredning

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade 26.5.2014, 96 §, uppmana 
stadskansliet att i samarbete med Palmia fortsätta beredningen av en 
organisering av Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller utifrån 
slutsatserna i utredningsarbetsgruppens rapport.

Den fortsatta beredningen av organiseringen av verksamhets- och 
förvaltningsmodellerna har gällt en fortsättning av 
mattjänstverksamheten (frånsett personalmåltiderna) och funktionerna 
med telefon- och välbefinnandetjänster i affärsverksform och ett förslag 
till bolagisering av Palmias funktioner med personalmåltids-, fastighets-
, städ- och säkerhetstjänster och till en övergångstid för bolagiseringen.

Servicebolagets verksamhet och därtill hörande övergångstid

Som en del av den fortsatta beredningen har det gjorts ekonomiska 
utredningar om servicebolagets livsduglighet. Efter att ha blivit bildat 
utvecklar servicebolaget sin verksamhet från affärsekonomiska 
utgångspunkter i enlighet med stadens ägarpolitiska riktlinjer och mål. 
Bolaget bör ha verksamhetsförutsättningar som motsvarar 
konkurrenternas för att vara konkurrenskraftigt. Detta innebär bland 
annat möjligheten att övergå till att följa samma kollektivavtal som 
konkurrenterna.



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 330 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/10
08.10.2014

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

Vid bolagiseringen av Palmias verksamhet med personalmåltids-, 
fastighets-, städ- och säkerhetstjänster bör det säkerställas att staden 
också i fortsättningen får behövliga högklassiga stödtjänster 
kostnadseffektivt. Dessutom bör det nya servicebolaget få en möjlighet 
att förbereda sig på att agera på en konkurrensutsatt marknad.

För att dessa mål ska nås har det planerats ett arrangemang under 
övergångstiden, där den centrala utgångspunkten är att de tjänster 
inom servicebolagets verksamhetsområde som staden behöver bildar 
fem ändamålsenliga helheter, var och en med ungefär 20 procent av 
den sammanlagda omsättningen för de funktioner som bolagiseras. 
Stadens förvaltningar ingår tidsbundna avtal med servicebolaget om 
tjänsterna inom varje helhet. Avtalen gäller i 3–7 år beroende på vilken 
helhet det är fråga om. När de tidsbundna avtalen har utlöpt 
upphandlar förvaltningarna tjänsterna genom konkurrensutsättning i 
enlighet med lagen om offentliga upphandlingar (348/2007, nedan 
upphandlingslagen).

De funktioner vid Palmia som ska bolagiseras överförs till 
servicebolaget inom ramen för övergångsbestämmelsen i 
kommunallagen, dvs. före 31.12.2014. Vid bolagiseringen tillämpas 
principen för överlåtelse av rörelse, dvs. personalen övergår till bolaget 
som s.k. gamla anställda. Ett övergångsavtal för de anställda som 
överförs förhandlas fram och utarbetas tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna när beslutet om bolagisering har fattats.

Utredning om mattjänstkonceptet

Stadens nuvarande sätt att tillhandahålla mattjänster 
(mattjänstkoncept), som baserar sig på den gamla matfabriken, 
medger inte ett tillräckligt modernt och effektivt verksamhets- och 
produktionssätt. Staden måste planera och införa ett nytt 
mattjänstkoncept, som i den mattjänstverksamhet som blir kvar vid 
affärsverket gör det möjligt att i framtiden fungera effektivt och likaså att 
snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden och i kundernas och 
verksamhetsställenas behov.

Ett beslut om det ändamålsenligaste sättet att tillhandahålla 
mattjänsterna fordrar en helhetsutredning om i vilket skick stadens 
nuvarande köksnät är och vilka möjligheter det finns att utnyttja det 
effektivare än nu. Helhetsutredningen inleds efter att beslut fattats om 
organisering av Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller och om 
konkurrensutsättning av mattjänsterna. Utredningen görs under ledning 
av stadskansliet, och i arbetet medverkar företrädare för Palmia och för 
dess viktigaste kundförvaltningar och fastighetskontorets lokalcentral.
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I utredningen ska beaktas särskilt framtidens behov av mattjänster och 
produktions/tillredningssätten, riktlinjerna för en hur stor del av 
mattjänsterna som ska konkurrensutsättas och ett effektivare 
utnyttjande av det befintliga köksnätet i syfte att minska investeringarna 
i anslutning till mattjänsterna.

Stadens behov av investeringar i mattjänsterna de kommande åren är 
synnerligen omfattande. Investeringsbehovet kan minskas genom att 
stadens mattjänstkoncept planeras så att stadens befintliga 
kökskapacitet utnyttjas effektivare än nu. Dessutom kan behovet av 
egen mattjänstkapacitet för staden och investeringar i denna minskas 
genom att mattjänster i större utsträckning än nu upphandlas på 
marknaden genom konkurrensutsättning.

Ökad konkurrensutsättning inom mattjänsterna

I dagens läge är ungefär 12,5 procent av utbildningsverkets och 
ungefär 6 procent av social- och hälsovårdsverkets mattjänster 
konkurrensutsatta. För att göra stadens mattjänstproduktion smidigare 
och kostnadseffektivare, begränsa investeringarna i mattjänster och 
kunna få jämförelsepriser bör staden i högre grad konkurrensutsätta 
sina mattjänster.

Med stöd av utbildningsverkets, social- och hälsovårdsverkets och 
barnomsorgsverkets ståndpunkter utgick utredningsarbetsgruppen i sin 
slutrapport från det kalkylmässiga antagandet att volymen för 
konkurrensutsättningen inom stadens mattjänster i framtiden kommer 
att ligga kring 30 procent.

Utbildningsnämnden föreslog i sitt utlåtande att minst 32,5 procent av 
utbildningsverkets mattjänster (sammanlagt ungefär 60 objekt) ska 
öppnas för konkurrens mot nuvarande 12,5 procent. Social- och 
hälsovårdsnämnden och barnomsorgsnämnden tillstyrkte också i sina 
utlåtanden en ökning av konkurrensutsättningen, men ansåg 30 
procent vara en för stor andel. Social- och hälsovårdsnämnden 
konstaterade i sitt utlåtande att volymen för konkurrensutsättningen bör 
ökas till maximalt 10 procent av social- och hälsovårdsverkets 
mattjänster. Med beaktande av de effekter som eftersträvas med den 
ökade konkurrensutsättningen och av att ca 6 procent av social- och 
hälsovårdsverkets mattjänster redan nu är konkurrensutsatta, bör 
volymen för konkurrensutsättningen ökas till ca 20 procent också i 
fråga om social- och hälsovårdsverkets mattjänster.

Med beaktande av nämndernas utlåtanden föreslås 
konkurrensutsättningen bli ökad kontrollerat och etappvis till ungefär 
32,5 procent av utbildningsverkets mattjänster och till ungefär 20 
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procent av social- och hälsovårdsverkets och barnomsorgsverkets 
mattjänster.

Centralisering av stödtjänster

En del av stadens stödtjänster har i enlighet med riktlinjerna 
centraliserats till Palmia. I det av stadsfullmäktige godkända 
strategiprogrammet 2013–2016 framhålls det att centraliseringen av 
stödtjänster fortsätter.

Det är ändamålsenligt att till servicebolaget centralisera de städtjänster 
inom den svenska dagvården och materielunderhållstjänster för 
skolornas tekniska arbete som utbildningsverket nu producerar som 
egen verksamhet och de renhållningstjänster som barnomsorgsverket 
producerar som egen verksamhet.

Centraliseringen av stödtjänsterna till det nya servicebolaget 
genomförs så att funktionerna i fråga och de anställda som sköter dem 
överförs i servicebolagets tjänst i enlighet med principerna för 
överlåtelse av rörelse efter att bolaget har bildats. Tjänsterna blir 
dessutom en del av det ovan beskrivna arrangemanget under 
övergångstiden och av de därtill anslutna avtalshelheterna bestående 
av de tjänster inom servicebolagets verksamhetsområde som staden 
behöver.

När det gäller social- och hälsovårdsverkets lokalvårdstjänster är det 
ändamålsenligt att invänta riktlinjerna i lösningarna för hur social- och 
hälsovården ska ordnas på riksnivå innan ett beslut om centralisering 
av tjänsterna fattas. Före beslutet är det också skäl att granska det 
alternativ enligt vilket lokalvårdstjänsterna centraliseras till affärsverket 
HNS-Desiko inom samkommunen Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt. I sammanhanget utreds också en centralisering till 
servicebolaget av de vaktmästartjänster som social- och 
hälsovårdsverket producerar som egen verksamhet. 

En centralisering av de fastighets-, städ- och säkerhetstjänster som 
stadens övriga förvaltningar producerar som egen verksamhet utreds 
separat under den övergångstid som hänför sig till att servicebolaget 
inleder sin verksamhet.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 24.4.2013, 122 §, godkänna 
strategiprogrammet 2013–2016. Stadsstyrelsen beslutade 20.5.2013, 
605 § i sitt verkställighetsbeslut om strategiprogrammet, uppmana 
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ekonomi- och planeringscentralen att i samarbete med Palmia bereda 
förslag till organisering av Palmias verksamhets- och 
förvaltningsmodeller på ett sätt som uppfyller kraven i föreskrifterna om 
konkurrensneutralitet.

För beredningen av ärendet tillsattes en utredningsarbetsgrupp med 
företrädare för ekonomi- och planeringscentralen, sedermera 
stadskansliet, och för Palmia. Som stöd för arbetet i arbetsgruppen 
anlitades konsulter från NAG Oy.

Utredningsarbetsgruppen hörde under sitt arbete Palmias största 
kundförvaltningar och företrädare för personalorganisationerna. Under 
beredningen informerades dessutom företrädare för Palmias anställda 
om hur arbetet fortskred.

Utredningsarbetsgruppens slutrapport, som utgör bilaga, 
presenterades 15.4.2014 för företrädare för personalorganisationerna. 
Ärendet presenterades för stadens personalkommitté 30.4.2014.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade 26.5.2014, 96 §, anteckna 
utredningsarbetsgruppens slutrapport och uppmana stadskansliet att i 
samarbete med Palmia fortsätta beredningen av en organisering av 
Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller utifrån slutsatserna i 
utredningsarbetsgruppens rapport så att de behövliga ändringarna kan 
genomföras före 31.12.2014.

Enligt koncernsektionens beslut gäller den fortsatta beredningen av 
organiseringen av verksamhets- och förvaltningsmodellerna en 
fortsättning av mattjänstverksamheten (frånsett personalmåltiderna) 
och funktionerna med telefon- och välbefinnandetjänster i 
affärsverksform och före 31.8.2014 bereds ett förslag till bolagisering 
av Palmias funktioner med personalmåltids-, fastighets-, städ- och 
säkerhetstjänster och till en övergångstid för bolagiseringen.

Koncernsektionen beslutade också uppmana stadskansliet att i 
samarbete med Palmia och de centrala kundförvaltningarna bereda 
genomförandet av en helhetsutredning om stadens mattjänstkoncept.

Koncernsektionen beslutade dessutom inhämta utlåtande från 
direktionen för affärsverket Palmia, utbildningsnämnden, social- och 
hälsovårdsnämnden och barnomsorgsnämnden.

Den fortsatta beredningen av organiseringen av Palmias verksamhets- 
och förvaltningsmodeller har skett enligt de riktlinjer som 
koncernsektionen har bestämt. Slutrapporten från den fortsatta 
beredningen utgör bilaga.
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Reglering av konkurrensneutraliteten

Riksdagen godkände 18.6.2013 en lag om ändring av kommunallagen 
(626/2013). Lagen förpliktar kommunerna att överföra skötseln av de 
uppgifter som de sköter i ett konkurrensläge på marknaden till ett 
aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse 
(bolagiseringsskyldighet) före 31.12.2014. Lagändringen, som 
huvudsakligen har samband med undanröjande av stödformer som 
enligt Europeiska kommissionen strider mot EU:s regler om statligt 
stöd, trädde i kraft 1.9.2013.

Målet med ändringen av kommunallagen är att eliminera problemen 
med konkurrensneutralitet och statliga stöd som kunde uppstå enligt 
den tidigare lagstiftningen på grund av sättet för hur verksamheten
har organiserats i sådana fall då en kommun eller en samkommun 
bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.

Enligt de nya bestämmelserna i kommunallagen ska en kommun när 
den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden i regel överföra 
skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening 
eller en stiftelse (bolagiseringsskyldighet). Bolagiseringsskyldigheten 
gäller också affärsverkens verksamhet i ett konkurrensläge på 
marknaden.

För verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden som bedrevs när 
lagändringen trädde i kraft gäller en övergångstid till utgången av år 
2014 (i fråga om tjänster producerade med stöd av lagen om offentlig 
arbetskrafts- och företagsservice till utgången av år 2016). Kommunen 
eller samkommunen ska senast inom ramen för övergångstiden 
överföra uppgiften för att skötas i aktiebolagsform eller i form av ett 
andelslag, en förening eller en stiftelse eller annars ordna 
verksamheten så att den inte snedvrider konkurrensen. Syftet med 
övergångsbestämmelsen är att sörja för möjligheten till en kontrollerad 
övergång av verksamheten i ett konkurrensläge till drift på 
marknadsvillkor.

Ändringen i kommunallagen baserar sig delvis på ett preliminärt 
avgörande som Europeiska kommissionen gav 14.4.2010 i ärendet om 
ett klagomål som gällde Palmia. Enligt kommissionens uppfattning kan 
stödet betraktas som obegränsad statsgaranti som har beviljats
kommunala affärsverk, eftersom de inte till följd av sin rättsliga ställning 
har någon affärsekonomisk risk vid konkurs. Kommissionen ansåg 
dessutom att skatteförmåner som har beviljats en kommun (befrielse 
från bolags-, fastighets- och kapitalskatt) är selektiva och inte förenliga 
med EU:s regler för statligt stöd.
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Kommissionen meddelade 20.8.2013 att klagomålet rörande Palmia 
avgörs i och med ändringarna om konkurrensneutralitet i 
kommunallagen. Kommissionen framhöll dock att den kommer att följa 
hur ändringen i kommunallagen påverkar frågorna om statsunderstöd. 
Kommissionen meddelade dessutom 1.4.2014 att den hade avslutat 
behandlingen av klagomålet rörande Palmia, men påminde samtidigt 
om att det i september 2014 ordnas ett separat möte för en 
lägesrapport om hur föreskrifterna om konkurrensneutralitet i 
kommunallagen har följts. Kommissionen konstaterade också att ett 
nytt utredningsförfarande kan inledas om problemen i anslutning till 
konkurrensneutraliteten inte blir lösta. 

Företrädare för Konkurrens- och konsumentverket, som är nationell 
övervakningsmyndighet, diskuterade 2.4.2014 med företrädare för 
stadskansliet om de konkurrensneutralitetsfrågor som gäller Palmia 
och om hur den i kommunallagen fastslagna övergångstiden ska följas.

Palmias verksamhet på marknaden

I kommunallagen eller motiveringen till denna (RP 32/2013 rd) är det 
inte tydligt angivet när det är fråga om ett konkurrensläge på 
marknaden. I regeringspropositionen anges dock vissa kriterier utifrån 
vilka det är möjligt att från fall till fall pröva om det är fråga om 
verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden eller inte. Till dessa 
kriterier hör bland annat om tjänsten motsvarar en sådan som erbjuds 
av privata näringsidkare, tjänstens pris och inriktningen av 
verksamheten på en obegränsad kundkrets.

Föreskrifterna om konkurrensneutralitet gäller all verksamhet vid både 
stadens förvaltningar och stadens affärsverk. När det gäller de tjänster 
som Palmia producerar är det inte fråga om sådan verksamhet som 
uttryckligen står utanför bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen, 
t.ex. en lagstadgad kommunal uppgift. Utredningsarbetsgruppen har 
därför för Palmias vidkommande bedömt i fråga om de olika 
funktionerna om Palmia bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på 
marknaden, och om så är fallet, hur det är ändamålsenligt att avgöra 
frågan inom den övergångstid som anges i kommunallagen.

I fråga om Palmias funktioner kan det konstateras att det på 
marknaden finns privata näringsidkare som producerar motsvarande 
mat-, telefon-/välbefinnande-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster 
som Palmia.

Palmia har också deltagit i extern konkurrensutsättning och har 
verksamhet riktad till utomstående, dvs. en obegränsad kundkrets. 
Palmias funktioner uppfyller således flera av de i 
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regeringspropositionen avsedda kriterierna för verksamhet i ett 
konkurrensläge på marknaden.

Trots att andelen extern försäljning vid Palmia har utgjort en mycket 
liten del av affärsverkets omsättning, är det inte fråga om i 
kommunallagen tillåten obetydlig, sporadisk försäljning. Palmias 
externa försäljning är inte sporadisk försäljning av överkapacitet, utan 
baserar sig på ingångna långvariga serviceavtal. Palmia kan alltså inte 
som affärsverk fortsätta med försäljning av det nuvarande slaget till 
utomstående. Med anledning av bestämmelserna i kommunallagen 
måste de behövliga ändringarna i Palmias verksamhet ske före 
utgången av övergångstiden 31.12.2014. Detta innebär antingen att 
affärsverket bolagiseras helt eller delvis eller också att försäljningen till 
utomstående slopas.

Till den del Palmia producerar tjänster för stadens förvaltningar utan 
konkurrensutsättning är det inte fråga om verksamhet i ett 
konkurrensläge på marknaden, utan om kommunens egen verksamhet. 
Kommunens egen verksamhet utgör inte en marknad, och 
bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen gäller inte för denna 
verksamhet.

Utredningsarbetsgruppens slutsatser

Utredningsarbetsgruppen med företrädare för stadskansliet och Palmia 
föreslog i sin slutraport att Palmias

 funktioner med mattjänster och telefon-/välbefinnandetjänster 
fortsätter i affärsverksform 

 fastighets-, städ- och säkerhetstjänster bolagiseras 

 personalmåltidsverksamhet bolagiseras i den mån det är 
funktionellt ändamålsenligt. 

Enligt verksamhetsmodellen i slutrapporten styrs verksamheten i det 
affärsverk som bedriver verksamhet med mattjänster och telefon-
/välbefinnandetjänster av direktionen för affärsverket. Verksamheten i 
bolagsform styrs av koncernsektionen i enlighet med de principer för 
ägar- och koncernstyrning som gäller för stadens dotterbolag.

Arbetsgruppen föreslog vidare att staden bör dra upp riktlinjer för en 
eventuellt ökad konkurrensutsättning vid upphandlingen av mattjänster 
och för en eventuellt fortsatt centralisering av stödtjänsterna till Palmia 
eller till servicebolaget, om det beslutas att ett sådant ska bildas.

Utredningsarbetsgruppen föreslog dessutom i sin slutrapport att det 
efter riktlinjerna om konkurrensutsättningen bör inledas en täckande 
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helhetsutredning om stadens köksnät i syfte att bestämma stadens 
framtida koncept för mattjänster och minska investeringsbehoven i 
anslutning till detta.

Företrädarna för Palmia i utredningsarbetsgruppen anmälde avvikande 
mening om arbetsgruppens slutrapport.

Utredningsarbetsgruppens slutrapport och den därtill anslutna 
avvikande meningen utgör bilaga.

Organisering av den fortsatta verksamheten i affärsverket i enlighet med regleringen av 
konkurrensneutraliteten

Staden har ett strategiskt intresse i fråga om den bespisning vid 
läroinrättningar, daghem och sjukhus och de måltider för äldre som 
omfattas av Palmias verksamhet med mattjänster. Det strategiska 
intresset går ut på att mattjänsterna ska hålla hög kvalitet och vara 
driftsäker. Detta strategiska intresse stöds av att mattjänsterna också i 
fortsättningen produceras i affärsverksform.

Om verksamheten med mattjänster fortsätter i affärsverksform är det 
dessutom möjligt att bevara den ekonomiska fördel med 
elevbespisningen som hänför sig till mervärdesbeskattningen och som 
har beräknats uppgå till över en miljon euro om året. Elevbespisningen 
är momsfri verksamhet, och momsen i upphandlingar som hänför sig till 
denna är inte avdragbar. Den moms som ingår i anskaffningen av 
råvaror m.m. för elevbespisningen i affärsverksform kan dock 
behandlas inom systemet med kommunåterbäring och blir då inte en 
kostnad för staden. I ett bolag blir momsen däremot en kostnad för 
bolaget, eftersom systemet med kommunåterbäring inte tillämpas på 
aktiebolag.

Motsvarande momsfördel hänför sig i affärsverksform också till 
mattjänstinvesteringarna i den mån de gäller momsfri verksamhet 
(främst elevbespisning). Momsfördelen i anslutning till investeringar är 
av engångskaraktär och beror på storleken på den investeringsdel som 
den momsfria verksamheten gäller. Utredningsarbetsgruppen granskar 
i sin slutrapport en situation där den momsfördel av engångskaraktär 
som fås via systemet med kommunåterbäring för 
mattjänstinvesteringar i affärsverksform (när det gäller en investering i 
elevbespisning) blir 7–9 miljoner euro.

En överföring av den momsfria elevbespisningsverksamheten till ett 
bolag skulle också leda till en momskostnad av engångskaraktär, 
eftersom överföringen av varor och tjänster med stöd av 
mervärdesskattelagen (1501/1993) skulle anses utgöra försäljning. 
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Staden skulle bli tvungen att till staten betala det momsbelopp som 
ingår i försäljningen.

Staden har ett strategiskt intresse också i de telefon- och 
välbefinnandetjänster som Palmia tillhandahåller. Palmia ansvarar 
bland annat för stadens alla telefonväxeltjänster med hjälp av den 
strategiskt viktiga databasen Merex. Dessutom sköter Palmia 
verksamheten vid färdtjänstcentralen och erbjuder tjänster med 
trygghetstelefon och virtuell vård dygnet runt. Med anledning av det 
strategiska intresset är det också i fortsättningen motiverat att bedriva 
verksamheten med telefon- och välbefinnandetjänster i 
affärsverksform.

För att verksamheten ska kunna fortsätta i affärsverksform krävs det 
med stöd av bestämmelserna i kommunallagen dock att affärsverket 
inte bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, dvs. att 
det i praktiken slutar med extern försäljning och deltagande i 
anbudsförfaranden.

Enligt en uppskattning har Palmia extern försäljning för sammanlagt 
ca 3,8 miljoner euro (ungefär 4 procent av omsättningen) i de 
funktioner som blir kvar vid affärsverket. I volymen för den externa 
försäljningen ingår också den serviceproduktion som Palmia har fått vid 
stadens egen konkurrensutsättning. I affärsverksform är det enligt 
bestämmelserna i kommunallagen inte möjligt att delta ens i stadens 
egen konkurrensutsättning.

Den externa försäljningens andel i relation till Palmias totala omsättning 
är liten, och därför har den ingen väsentlig inverkan på Palmias 
verksamhet om den slopas. Däremot kan detta ha konsekvenser för 
personalen. Hur stora dessa blir beror utom på den naturliga 
personalomsättningen också på om de anställda för uppgifterna i fråga 
kan överföras till den nya serviceproducenten eller 
serviceproducenterna i anslutning till konkurrensutsättningen.

Om Palmias externa försäljning inom mattjänsterna slopas innebär det 
med den nuvarande verksamhetsmodellen för mattjänsterna en 
minskning på uppskattningsvis 50 årsverken. I den mån det är fråga 
om stadens egen konkurrensutsättning, som Palmia i affärsverksform 
inte längre kan delta i, är det möjligt att med konkurrensutsättnings- 
och avtalsvillkor förutsätta att den nya serviceproducenten anställer 
den personal som har skött uppgifterna i fråga. När det gäller de 
tjänster som Palmia producerar för utomstående är det inte möjligt att 
överföra personalen.

Bolagisering av personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänsterna
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Staden har inget strategiskt intresse i fråga om Palmias fastighets-, 
städ- och säkerhetstjänster. Stadens intresse är ekonomiskt, dvs. att 
tjänsterna ska tillhandahållas kostnadseffektivt. Fastighets-, städ- och 
säkerhetstjänster erbjuds vid sidan av Palmia också av flera andra 
aktörer på marknaden.

När det gäller personalmåltidstjänsterna finns det inte något 
motsvarande strategiskt intresse som i fråga om de övriga 
mattjänsterna. Personalmåltiderna är en konkurrensutsatt bransch, och 
motsvarande tjänster finns att tillgå på marknaden i den utsträckning 
som staden behöver. Åtgärder som hänför sig till personalmåltiderna 
bör därför bedömas separat från den övriga mattjänstverksamheten 
med avseende på det ekonomiska intresset.

Aktiebolagsformen främjar kostnadseffektivt tillhandahållande av 
personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster och gör det 
möjligt att erbjuda tjänster på en kokurrensutsatt marknad. Ett bolag 
har också bättre förutsättningar än ett affärsverk att utveckla sin 
verksamhet från affärsekonomiska utgångspunkter och på 
marknadsvillkor. Dessutom går det i aktiebolagsform att bevara den 
befintliga omsättningen från extern försäljning. En mycket betydande 
del av omsättningen inom personalmåltiderna består av försäljning till 
externa kunder. Denna försäljning måste slopas om verksamheten med 
personalmåltider stannar kvar vid affärsverket. Utom de ekonomiska 
konsekvenserna skulle den minskade omsättningen ha betydande 
konsekvenser för personalen. Hur stora dessa blir påverkas i någon 
mån av den naturliga personalomsättningen.

Den utredningsarbetsgrupp som berett organiseringen av Palmias 
verksamhets- och förvaltningsmodell granskade också konsekvenserna 
för marknaden av en eventuell bolagisering av Palmias fastighets-, 
städ- och säkerhetstjänster. I de branscher som är relevanta för 
funktionerna i fråga verkar ett flertal stora företag i huvudstadsregionen 
och ett stort antal mindre företag. Det finns således konkurrens på 
marknaden. Omsättningen inom de av Palmias funktioner som 
eventuellt bolagiseras är inte heller så stor i relation till marknadens 
omfattning att bolagiseringen kan anses ha någon större inverkan på 
marknaden. 

På de ovan relaterade grunderna ovan är det ändamålsenligt att 
bolagisera Palmias personalmåltids-, fastighets-, städ- och 
säkerhetstjänster. Det servicebolag som bildas bör ha motsvarande 
verksamhetsförutsättningar som sina konkurrenter för att vara 
konkurrenskraftigt. Detta innebär bland annat att det måste vara möjligt 
att börja tillämpa motsvarande kollektivavtal som bolagets 
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konkurrenter. Servicebolagets styrelse beslutar i enlighet med stadens 
koncernanvisningar om det kollektivavtal som ska tillämpas i bolaget.

När servicebolaget har bildats utvecklar det sin verksamhet i enlighet 
med stadens ägarpolitiska riktlinjer och mål.

Bildande av ett servicebolag

Stadskansliet har i samarbete med Palmia utarbetat en plan för 
bolagisering av verksamheten med personalmåltids-, fastighets-, städ- 
och säkerhetstjänster. Ett utkast till avtal om bolagsbildning och till 
bolagsordning utgör bilaga.

Stadskansliet har dessutom i samarbete med Palmia gjort ekonomiska 
utredningar om servicebolagets konkurrenskraft. NAG Oy har 
medverkat som utomstående expert i arbetet på de ekonomiska 
utredningarna. De ekonomiska kalkylerna ingår i den bifogade 
slutrapporten om den fortsatta beredningen.

Överföring av personalen till servicebolaget

Personalen för de funktioner som överförs till servicebolaget övergår i 
servicebolagets tjänst. Överföringen av personalen genomförs i 
enlighet med principen för överlåtelse av rörelse. 

Utgångspunkten är att alla personer som 31.12.2014 är anställda i 
ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande inom de funktioner vid 
affärsverket som överförs till det nya servicebolaget övergår till detta. 
De som är anställda i arbetsavtalsförhållande på viss tid och vilkas 
grund för visstidsanställningen fortsätter efter 31.12.2014 övergår till 
bolaget för den tidigare avtalade tiden enligt samma princip som 
personalen i ordinarie anställningsförhållande. Villkoren för 
anställningsförhållandet bevaras oförändrade vid överföringen.

Servicebolaget beräknas vid ingången av år 2015 ha ungefär 1 400 
anställda.

Ett avtal om överföring av anställda till servicebolaget förhandlas fram 
och bereds tillsammans med arbetstagarorganisationerna efter att 
beslutet om bolagisering av verksamheten med personalmåltids-, 
fastighets-, städ- och säkerhetstjänster har fattats.

De anställdas pensionsförmåner ordnas så att de motsvarar lagen om 
kommunala pensioner. Bolaget tar en pensionsförsäkring i Keva.

Stadens personalkommitté behandlade ärendet om organisering av 
Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller 21.8.2014 och 
15.9.2014. Personalkommitténs utlåtande utgör bilaga.
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Överföring av egendom och kapitalisering av servicebolaget

I anslutning till bolagiseringen är det motiverat att till servicebolaget 
överföra de anläggningstillgångar i affärsverkets balansräkning som är 
behövliga med tanke på affärsverksamheten, likaså de tillgångar och 
skulder som hänför sig till verksamheten. Anläggningstillgångarna 
överförs till bolaget till sitt verkliga värde. 

Slutsumman i bolagets ingående balans blir enligt nuvarande 
beräkning ungefär 23 miljoner euro, varav det egna kapitalets andel är 
ca 14 miljoner euro. Det egna kapitalet fördelar sig i ett aktiekapital och 
i ett bundet fritt eget kapital. Det egna kapitalet betalas till bolaget 
delvis i pengar och delvis som apportegendom, dvs. genom överlåtelse 
av egendomsposter i affärsverkets balansräkning mot aktier i bolaget. 
De slutliga apportvärdena bestäms utifrån 2014 års bokslut.

Beskattning

Enligt lagen om överlåtelseskatt (931/1996) ska överlåtelseskatt 
betalas på överlåtelse av fastigheter och värdepapper. De 
anläggningstillångar som överförs till servicebolaget utgör lös 
egendom, för vilken det inte behöver betalas överlåtelseskatt. 
Överföringen av egendom från affärsverket till servicebolaget har 
således inga följder med avseende på överlåtelseskatt.

Enligt 19 a § i mervärdesskattelagen betraktas som försäljning inte 
sådan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse 
överlåts helt eller delvis som sker till den som fortsätter rörelsen och 
denne tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål 
som berättigar till avdrag. Överföringen av egendom från affärsverket 
till servicebolaget genomförs som apportöverlåtelse, vilket innebär 
sådan överlåtelse av rörelse som avses i 19 a § i 
mervärdesskattelagen. Servicebolaget börjar dessutom använda alla 
varor och tjänster som ingår i apportegendomen för ändamål som 
berättigar till avdrag vid mervärdesbeskattningen. Överföringen av 
egendom från affärsverket till servicebolaget har således inga följder 
med avseende på mervärdesskatt.

Under sin verksamhet i affärsverksform har Palmia inte betalat 
inkomstskatt på sitt resultat. Servicebolaget måste likt andra aktiebolag 
betala inkomstskatt på sitt årliga beskattningsbara resultat enligt 
samfundsskattesatsen (för närvarande 20 procent).

Inledande av verksamheten i servicebolaget

Enligt planerna ska verksamheten i det nya servicebolaget inledas i två 
etapper. Först bildas själva bolaget och de praktiska åtgärderna då 
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verksamheten inleds vidtas, dessutom sköts de förpliktelser som hänför 
sig till detta. För inledningen av verksamheten väljs det en temporär 
styrelse för bolaget med tre medlemmar som väljs bland stadens 
tjänsteinnehavare och arbetstagare, likaså en temporär verkställande 
direktör som sköter uppgiften vid sidan av sin befattning.

Ärendet om utnämnande av styrelsemedlemmar och verkställande 
direktör föreläggs stadsstyrelsens koncernsektion efter att besluten om 
organisering av verksamhets- och förvaltningsmodellerna har fattats.

Bolaget inleder sin verksamhet i full skala vid ingången av år 2015. För 
denna andra etapp är det meningen att bolaget i december 2014 ska 
hålla en extra bolagsstämma, där det bland annat fattas beslut om en 
aktieemission till Helsingfors stad och om andra behövliga ärenden 
som bolagsstämman ska besluta om i anslutning till att verksamheten 
överförs och bolaget kommer i gång.

Vid extra bolagsstämman väljs det i stället för den temporära styrelsen 
en ordinarie styrelse för bolaget i enlighet med bolagsordningen (tre till 
fem medlemmar). Vid valet av medlemmar i den ordinarie styrelsen bör 
det beaktas att servicebolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad 
och säkerställas att styrelsen kollektivt har tillräcklig sakkännedom, 
kompetens och erfarenhet i frågor som hör till bolagets 
verksamhetsområde och affärsverksamhet.

Den ordinarie styrelsen utser en heltidsanställd verkställande direktör 
för bolaget när verksamheten har inletts i full skala.

Arrangemang under övergångstiden vid bolagiseringen

Vid bolagiseringen av Palmias verksamhet med personalmåltids-, 
fastighets-, städ- och säkerhetstjänster bör det säkerställas att staden 
också i fortsättningen får behövliga högklassiga stödtjänster 
kostnadseffektivt. Dessutom bör det nya servicebolaget få en möjlighet 
att förbereda sig på att agera på en konkurrensutsatt marknad innan 
staden börjar konkurrensutsätta de tjänster som servicebolaget 
producerar. På motsvarande sätt behöver stadens förvaltningar och 
affärsverk tid för att förbereda sig på att konkurrensutsätta de tjänster 
som de behöver.

För att målen ovan ska nås har det under den fortsatta beredningen 
utarbetats principer för arrangemang under övergångstiden, vilka 
beskrivs närmare i en bilaga. Den centrala utgångspunkten för 
arrangemanget under övergångstiden är att de tjänster inom 
servicebolagets verksamhetsområde som staden behöver bildar fem 
ändamålsenliga helheter, var och en med ungefär 20 procent av den 
sammanlagda omsättningen för de funktioner som bolagiseras. När 
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dessa helheter bildas beaktas utom omsättningen också bland annat 
längden på de nuvarande interna avtalen inom staden, 
kundförvaltningen och det geografiska området. Avtalshelheterna 
bestäms under hösten 2014 i samverkan mellan stadskansliet och 
Palmia med beaktande av kundförvaltningarnas behov.

Med tanke på arrangemanget under övergångstiden ingår stadens 
förvaltningar tidsbundna avtal med servicebolaget om tjänsterna inom 
varje helhet. Avtalen gäller i 3–7 år beroende på vilken helhet det är 
fråga om. När de tidsbundna avtalen har utlöpt upphandlar 
förvaltningarna tjänsterna genom offentlig upphandling i enlighet med 
lagen om offentliga upphandlingar. När avtalen för de olika enheterna 
upphör att gälla blir således alltid 20 procent av de tjänster som 
servicebolaget börjar producera och som staden behöver 
konkurrensutsatta. Servicebolaget kan om det så vill delta i de framtida 
konkurrensutsättningarna, men stadens förvaltningar upphandlar inte 
längre tjänster av bolaget utan konkurrensutsättning när de tidsbundna 
avtalen har utlöpt.

I fråga om den planerade övergångsmodellen är det tillräckligt att 
servicebolaget är en i upphandlingslagen avsedd enhet anknuten till 
staden vid den tidpunkt då tidsbundna avtal ingås för de olika 
helheterna. Ställningen som enhet anknuten till staden förutsätter att 
servicebolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans 
med staden. I rättspraxis har det tolkats att detta innebär att den 
externa försäljningens andel är högst ca 10 procent. 

Palmias externa försäljning inom verksamheten med personalmåltids-, 
fastighets-, städ- och säkerhetstjänster uppgår för närvarande till under 
10 procent av omsättningen. För att ställningen som enhet anknuten till 
staden ska bevaras vid bolagiseringen krävs det därför inte att den 
nuvarande externa försäljningen slopas.

Det har med Konkurrens- och konsumentverket, som är 
övervakningsmyndighet, förts preliminära diskussioner om huruvida 
arrangemanget under övergångstiden är acceptabelt med hänsyn till 
bestämmelserna om konkurrensneutralitet.

Konceptet för stadens mattjänster och behovet av investeringar för en centraliserad produktion

Den nuvarande verksamhetsmodellen för stadens mattjänster baserar 
sig särskilt i fråga om elev- och daghemsbespisningen på den gamla 
matfabriken i Backas. Trots Palmias utvecklingsåtgärder medger 
matfabriken i dag inte ett tillräckligt tillräckligt modernt och effektivt 
verksamhets- och produktionssätt. Staden måste planera och införa ett 
nytt mattjänstkoncept, som i den mattjänstverksamhet som blir kvar vid 
affärsverket gör det möjligt att i framtiden fungera effektivt och likaså att 
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snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden och i kundernas och 
verksamhetsställenas behov.

Behovet att uppdatera mattjänstkonceptet påverkas också av att 
investeringsbehovet i fråga om stadens mattjänster är synnerligen stort 
de kommande åren. Volymen för de investeringar i matfabriken och 
centralköket (Backas, Stensböle) som den centraliserade 
produktionsmodellen för mattjänsterna kräver har i 
utredningsarbetsgruppens slutrapport beräknats bli 150–200 miljoner 
euro beroende på hur arbetena genomförs och hur omfattande de blir. 
Investeringarna i fråga ingår inte i stadens investeringsram på tio år 
och kan därför inte göras av staden. Palmia kan inte heller finansiera 
investeringarna i matfabriken och centralköket med sina egna tillförda 
medel. Vid planeringen av stadens mattjänstkoncept måste det därför 
granskas vilka möjligheter det finns att minska de 
mattjänstinvesteringar som behövs.

Att fatta beslut om det ändamålsenligaste sättet att tillhandahålla 
mattjänster som stadens egen verksamhet (mattjänstkonceptet) är ett 
viktigt avgörande, som fordrar en helhetsutredning om i vilket skick 
stadens nuvarande köksnät är och vilka möjligheter det finns att 
utnyttja det effektivare än nu. 

Det är skäl att inleda helhetsutredningen efter att beslut fattats om 
organisering av Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller och om 
volymen för konkurrensutsättningen av mattjänsterna. Utredningen bör 
göras under ledning av stadskansliet, och i arbetet medverkar 
företrädare för Palmia och för dess viktigaste kundförvaltningar och 
fastighetskontorets lokalcentral, så att det går att bilda en heltäckande 
uppfattning om det ändamålsenligaste mattjänstkonceptet.

I utredningen om mattjänstkonceptet ska beaktas särskilt framtidens 
behov av mattjänster och de tillbudsstående 
produktions/tillredningssätten, riktlinjerna för en hur stor del av 
mattjänsterna som ska konkurrensutsättas och en effektivare 
användning av det befintliga köksnätet i syfte att minska 
investeringarna i anslutning till mattjänsterna. Först efter utredningen 
går det att bilda en välgrundad uppfattning om det framtida behovet av 
investeringar i mattjänsterna och att besluta om ett ändamålsenligt sätt 
att finansiera och genomföra investeringarna.

Det är skäl att inleda och genomföra helhetsutredningen om stadens 
mattjänstkoncept så att resultaten kan beaktas vid beredningen av 
stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016–2018.

Konkurrensutsättning av de mattjänster som staden behöver
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Vid organiseringen av Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller 
bör det också tas ställning till en hur stor del av stadens mattjänster 
som upphandlas genom konkurrensutsättning. Riktlinjer för 
konkurrensutsättningsvolymen är nödvändiga med tanke på 
planeringen av stadens framtida mattjänstkoncept, som är flexiblare än 
det nuvarande.

I dagens läge är mattjänster främst vid utbildningsverket 
konkurrensutsatta, ungefär 12,5 procent av de tjänster som behövs 
(baserat på antalet elever/studerande). Palmia har fått hälften av de 
konkurrensutsatta tjänsterna. Dessutom har utbildningsverket i samråd 
med barnomsorgsverket konkurrensutsatt mattjänsterna vid fyra 
daghem som har gemensamma kök med skolor. Social- och 
hälsovårdsverket konkurrensutsatte år 2010 mattjänsterna vid tre 
servicehus, vilket motsvarar ungefär 6 procent av verkets behov av 
mattjänster. Ett nytt anbudsförfarande för dessa servicehus har nyligen 
avslutats och social- och hälsovårdsnämnden fattade ett 
upphandlingsbeslut 17.6.2014 (265  §). 

Med stöd av utbildningsverkets, social- och hälsovårdsverkets och 
barnomsorgsverkets ståndpunkter utgick utredningsarbetsgruppen i sin 
slutrapport från det kalkylmässiga antagandet att volymen för 
konkurrensutsättningen inom stadens mattjänster i framtiden kommer 
att ligga kring 30 procent. Detta skulle med 2013 års utfall innebära 
ungefär 7,5 miljoner måltidsprestationer på årsnivå. Antalet 
måltidsprestationer år 2013 var ca 24,9 miljoner, varav 1,8 miljoner 
prestationer inom den konkurrensutsatta produktionen (där Palmia fått 
en del av de konkurrensutsatta tjänsterna). Under de närmaste åren 
beräknas behovet av måltider öka i och med att antalet elever och 
studerande, daghemsbarn och äldre blir fler.

I anslutning till utredningsarbetsgruppens arbete har de ovan nämnda 
med tanke på mattjänsterna viktigaste kundförvaltningarna som 
huvudsakliga motiveringar för att öka konkurrensutsättningen angett en 
smidigare serviceproduktion (beaktande av kundernas behov, 
anpassning till förändringar), kostnadseffektivitet och tillgång till 
jämförelsepriser. Utbildningsnämnden föreslog i sitt utlåtande att 
konkurrensutsättningen ska ökas till minst 32,5 procent. Social- och 
hälsovårdsnämnden och barnomsorgsnämnden tillstyrkte också i sina 
utlåtanden en ökning av konkurrensutsättningen, men ansåg 30 
procent vara en för stor andel. Social- och hälsovårdsnämnden 
konstaterade i sitt utlåtande att volymen för konkurrensutsättningen bör 
ökas till maximalt 10 procent av social- och hälsovårdsverkets 
mattjänster.
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Utöver de orsaker som är motiverade med tanke på 
kundförvaltningarnas verksamhet är det nödvändigt att öka 
konkurrensutsättningen också för att minska de framtida 
investeringarna i mattjänster. Genom en nedskärning i den kapacitet 
som staden behöver för sin egen centraliserade produktion kan 
investeringsbehovet under kommande år minskas. Detta kräver utom 
ett nytt slags mattjänstkoncept också att en större andel än nu av de 
mattjänster som staden behöver upphandlas på marknaden. Med 
beaktande av de effekter som eftersträvas med ökningen av 
konkurrensutsättningen och av att ungefär 6 procent av social- och 
hälsovårdsverkets mattjänster redan nu är konkurrensutsatta, bör den 
konkurrensutsatta andelen ökas till ungefär 20 procent också när det 
gäller social- och hälsovårdsverkets mattjänster.

Med beaktande av nämndernas utlåtanden föreslås 
konkurrensutsättningen bli ökad kontrollerat och etappvis till ungefär 
32,5 procent av utbildningsverkets mattjänster och till ungefär 20 
procent av social- och hälsovårdsverkets och barnomsorgsverkets 
mattjänster.

En ökad konkurrensutsättning innebär att Palmias omsättning minskar 
och att det därmed inte behövs lika många anställda, eftersom Palmia 
som affärsverk av konkurrensneutralitetsskäl inte kan delta i stadens 
konkurrensutsättningar. Staden kan i alla fall med 
konkurrensutsättnings- och avtalsvillkor se till att de som övertar de 
olika konkurrensutsatta mattjänsterna är skyldiga att anställa den 
personal som har skött uppgifterna i fråga vid Palmia i enlighet med 
principen för överlåtelse av rörelse. Den ordinarie och visstidsanställda 
personalen inom den konkurrensutsatta funktionen övergår då till det 
bolag som gett det vinnande anbudet som s.k. gamla anställda. 
Kostnaderna och ansvaret i fråga om anställningsförmånerna för den 
personal som överförs, såsom semesterersättning, semesterpengar 
och sparledighet, bestäms entydigt i anbudsförfrågan vid 
konkurrensutsättningen.

Utbildningsnämnden föreslog i sitt utlåtande att vid sidan av 
mattjänsterna också konkurrensutsättningen av städtjänsterna 
småningom ska ökas till 32,5 procent. På det sätt som närmare 
beskrivits ovan kommer städtjänsterna dock att etappvis öppnas helt 
och hållet för konkurrens som en del av arrangemanget under 
övergångstiden i anslutning till servicebolagets verksamhet.

Utredningar i anslutning till den ökade konkurrensutsättningen av mattjänster

Beslut om konkurrensutsättning av uppgifter som staden sköter själv 
fattas av stadsfullmäktige på förslag av den beställande förvaltningen 
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eller centralförvaltningen. Principerna för konkurrensutsättning av 
stadens egen verksamhet (stadsstyrelsen 11.2.2008, 170 ) kräver att 
det som är väsentligt för beslutsfattandet utreds innan beslut om 
konkurrensutsättning fattas. Till detta hör en utredning av hur 
marknaden på verksamhetsområdet i fråga fungerar, en bedömning av 
konkurrenskraften hos den av stadens enheter som är föremål för 
konkurrensutsättning, en bedömning av fördelarna med och 
kostnaderna för konkurrensutsättningen och en bedömning av 
konkurrensutsättningens inverkan på stadens egen producentenhets 
värde. Den förvaltning som genomför konkurrensutsättningen ska 
dessutom ha tillräckligt med sakkännedom och resurser för 
konkurrensutsättningen.

I fråga om Palmias mattjänster har omständigheterna ovan bedömts 
under utredningsarbetsgruppens arbete och den fortsatta beredningen.

När det gäller mattjänsterna finns det en fungerande marknad, där en 
del av de mattjänster som staden behöver kan upphandlas. På 
marknaden verkar många stora företag med kapacitet att producera de 
mattjänster som staden konkurrensutsätter. Å andra sidan går det 
genom en ändamålsenlig uppbyggnad av de helheter med 
verksamhetsställen som konkurrensutsätts att försöka skapa 
förutsättningar för också mindre serviceproducenter att delta i 
anbudsförfarandena.

Med anledning av bestämmelserna om konkurrensneutralitet i 
kommunallagen kan den mattjänstfunktion vid Palmia som bevaras i 
affärsverksform inte delta i stadens anbudsförfaranden, och 
affärsverkets omsättning baserar sig därför i fortsättningen enbart på 
serviceproduktion för staden. Affärsverkets konkurrenskraft i 
förhållande till aktörerna på marknaden är betydelsefull för att 
säkerställa att affärsverket kostnadseffektivt kan tillhandahålla de 
tjänster som staden behöver. Också efter att konkurrensutsättningen 
har ökat har Palmia kvar en omfattande mattjänsthelhet att sköta. Den 
ökade konkurrensutsättningen hindrar inte att denna verksamhet 
organiseras kostnadseffektivt och på ett från stadens synpunkt 
ändamålsenligt sätt, som gör det möjligt att beakta kundernas behov 
och förändringarna i omvärlden bättre än nu.

Konkurrensutsättningens omfattning har en stor inverkan utom på 
kostnadseffektiviteten också på stadens framtida mattjänstkoncept och 
på behovet att investera i mattjänsterna. Om konkurrensutsättningen 
utvidgas från nuläget, kan mattjänstkonceptet göras flexiblare än nu 
och det framtida investeringsbehovet minskas. Vid sidan av 
kostnadseffektiviteten är dessa centrala utgångspunkter och mål för 
den ökade konkurrensutsättningen.
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Den ökade konkurrensutsättningen av de mattjänster som staden 
behöver minskar Palmias omsättning. Den servicehelhet som 
affärsverket fortfarande sköter kan dock organiseras så att 
verksamheten är konkurrenskraftig, speciellt när stadens 
mattjänstkoncept efter helhetsutredningen har uppdaterats så att det är 
modernare, flexiblare och effektivare.

Hur den ökade konkurrensutsättningen av mattjänsterna genomförs

Ansvaret för hur den ökade konkurrensutsättningen av mattjänsterna 
genomförs bärs av varje förvaltning som upphandlar tjänster. 
Förvaltningarna måste i förväg försäkra sig om att de har tillräckligt 
med sakkännedom och resurser för att genomföra 
konkurrensutsättningen. Enligt utbildningsnämndens ståndpunkt har 
utbildningsverket i dagens läge sakkännedom och resurser för att 
kunna öka konkurrensutsättningen. Barnomsorgsnämnden anser 
däremot att anskaffningscentralens resurser i fortsättningen bör 
utnyttjas allt mer vid konkurrensutsättningen av mattjänster.

Konkurrensutsättningen bör ökas gradvis i enlighet med en plan. Detta 
förutsätter att såväl kundförvaltningarna, Palmia och stadskansliet som 
anskaffningscentralen tillsammans fortsätter beredningen så att de 
konkurrensutsatta objekten kan bilda helheter som från stadens 
synpunkt är ändamålsenliga, mångsidiga och jämförbara och så att det 
finns tillräckliga expertresurser att tillgå för konkurrensutsättningen. 
Detta kan innebära att också sakkännedomen om konkurrensutsättning 
av mattjänster helt eller delvis centraliseras till anskaffningscentralen.

Kundförvaltningarna bör dessutom se till att det utvecklas adekvata 
uppföljnings- och rapporteringssystem, så att de noga kan följa hur den 
ökade konkurrensutsättningen påverkar i synnerhet priset och 
kvaliteten på tjänsterna liksom också personalens ställning. Utifrån 
erfarenheterna kan kundförvaltningarna sedan vid behov framställa 
förslag om behövliga ändringar i konkurrensutsättningen.

Centralisering av stödtjänsterna

Enligt det av stadsfullmäktige godkända strategiprogrammet 
2013–2016 ska staden fortsätta att centralisera stödtjänster.

En stor del av stadens stödtjänster är centraliserade till Palmia, men 
förvaltningarna producerar ännu också stödtjänster delvis som sin egen 
verksamhet. Den största enskilda stödtjänsten som inte har 
centraliserats till Palmia är den lokalvård som social- och 
hälsovårdsverket producerar som egen verksamhet (ca 670 
anställningar).
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Utredningsarbetsgruppen framhöll i sin slutrapport att det är förnuftigt 
att centralisera stödtjänster till Palmia i syfte att säkerställa en effektiv 
verksamhet oberoende av verksamhets- och förvaltningsmodellerna. 
Genom en centralisering går det att nå bland annat volymfördelar, och 
dessutom kan förvaltningarna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Trots att centraliseringen av stödtjänster inte direkt hänför sig till 
beslutet om Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller bör det 
beaktas att eventuella centraliseringsåtgärder kan genomföras bara om 
funktionerna i fråga bedrivs i affärsverksform eller som ett inhouse-
bolag. Centraliseringen av stödtjänsterna till servicebolaget bör därmed 
genomföras innan bolaget förlorar sin ställning som en enhet anknuten 
till staden.

Med tanke på riktlinjer inför centraliseringen av stödtjänsterna har det 
begärts utlåtanden i saken från de nämnder som är väsentliga i 
sammanhanget.

Enligt utbildningsnämndens uppfattning är det ändamålsenligt att 
centralisera de städtjänster inom den svenska dagvården som 
utbildningsverket nu producerar som egen verksamhet (11 
anställningar) och materielunderhållstjänsterna för skolornas tekniska 
arbete (20 anställningar). 

Barnomsorgsnämnden tillstyrker en centralisering till Palmia av de 
renhållningstjänster som barnomsorgsverket producerar som egen 
verksamhet. Centraliseringen gäller ca 280 anställningar, av vilka 
ca 250 för tillfället är tillsatta. Vad beträffar de kombinerade 
anställningar som är angivna i städ- och mattjänstavtalet och som år 
2010 centraliserades till Palmia, anser nämnden att anställningarna i 
fortsättningen bör bevaras så att beställaren kan skaffa tjänster efter 
dagvårdens behov från cateringsidan. Nämnden framhåller dessutom i 
sitt utlåtande att det bör säkerställas att städtjänsterna bevaras som en 
helgjuten del av daghemsverksamheten. Centraliseringen får inte leda 
till en situation där beställarens och utförarens roller i onödan 
begränsar uppgiftsbeskrivningarna och ett meningsfullt samarbete inte 
blir av.

Utöver de underhållsstädtjänster som barnomsorgsverket producerar 
som egen verksamhet bör också de basstädtjänster som verket nu 
skaffar hos externa serviceproducenter enligt barnomsorgsnämndens 
mening centraliseras till Palmia.

När det gäller social- och hälsovårdsverkets lokalvårdstjänster är det 
ändamålsenligt att såsom social- och hälsovårdsnämnden föreslår 
invänta riktlinjerna i lösningarna för hur social- och hälsovården ska 
ordnas på riksnivå innan det fattas slutliga beslut om centralisering av 
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tjänsterna. Före de slutliga centraliseringsbesluten är det också skäl att 
granska det alternativ enligt vilket lokalvårdstjänsterna centraliseras till 
affärsverket HNS-Desiko inom samkommunen Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt. Granskningen kan göras under övergångstiden i 
anslutning till att servicebolaget inleder sin verksamhet, innan bolaget i 
och med att den externa försäljningen ökar förlorar sin ställning som en 
enhet anknuten till staden.

Med avvikelse från social- och hälsovårdsnämndens ståndpunkt är det 
ändamålsenligt att samtidigt med utredningen om en centralisering av 
lokalvårdstjänsterna också granska en centralisering av social- och 
hälsovårdsverkets vaktmästartjänster (97 anställningar) till 
servicebolaget. 

I enlighet med utlåtandet från social- och hälsovårdsnämnden är det 
ändamålsenligt att också i fortsättningen skaffa social- och 
hälsovårdsverkets säkerhetstjänster genom konkurrensutsättning. 
Säkerhetstjänsterna utgör inte sådan strategisk service som bör 
produceras som stadens egen verksamhet. Enligt nämndens 
uppfattning har det genom konkurrensutsättning gått att trygga 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva tjänster med tanke på verkets 
behov.

Fastighetstjänster ordnas som stadens egen verksamhet vid 
fastighetskontorets lokalcentral (65 anställningar) och vid idrottsverket, 
räddningsverket och byggnadskontoret. Dessutom producerar vissa 
andra av stadens förvaltningar i någon mån fastighets-, städ- och 
säkerhetstjänster som egen verksamhet. Det är skäl att överväga 
separat om det är ändmålsenligt att centralisera dessa stödtjänster.

Staden kan av enheter anknutna till staden skaffa sådana tjänster som 
den behöver utan konkurrensutsättning och samtidigt komma överens 
om att den personal som producerar tjänsterna ska överföras till 
bolaget. En eventuell centralisering till servicebolaget av de 
fastighetstjänster som stadens förvaltningar producerar som egen 
verksamhet bör därför ske under övergångstiden i anslutning till att 
servicebolaget inleder sin verksamhet, innan bolaget i och med att den 
externa försäljningen ökar förlorar sin ställning som en enhet anknuten 
till staden. Innan beslutet om centralisering fattas är det skäl att 
inhämta de berörda förvaltningarnas och nämndernas 
ställningstaganden om centraliseringen.

Centraliseringen till det nya servicebolaget av de stödtjänster som 
förvaltningarna och affärsverken producerar som egen verksamhet 
genomförs så att tjänsterna blir en del av det ovan beskrivna 
arrangemanget under övergångstiden och av de därtill anknutna 
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avtalshelheterna med tjänster som staden behöver och som hör till 
servicebolagets verksamhetsområde. Dessutom övergår de anställda 
som sköter uppgifterna i servicebolagets tjänst i enlighet med 
principerna för överlåtelse av rörelse när bolaget har bildats. När det 
tidsbundna serviceavtal som ingås vid överföringen har utlöpt 
konkurrensutsätter förvaltningarna stödtjänsterna i fråga.

Av staden producerade tjänster som servicebolaget behöver

Enligt en ändring i kommunallagen, som trädde i kraft 1.9.2013, får 
kommunen trots bolagiseringsskyldigheten producera stödtjänster som 
egen verksamhet för dottersamfund som ingår i kommunkoncernen. 
Helsingfors stad och dess affärsverk Palmia kan därmed producera 
stödtjänster som det nya servicebolaget behöver utan skyldighet att 
bolagisera. Till sådana stödtjänster räknas enligt motiveringen till 
kommunallagen exempelvis bokföring, löneadministration, IT-system 
och IT-underhållstjänster.

Enligt 66 a § i kommunallagen ska kommunen tillämpa en 
marknadsmässig prissättning av stödtjänsterna till dottersamfund. 
Syftet är att se till att konkurrensen inte snedvrids, trots att kommunen 
med stöd av undantagsbestämmelsen kan producera stödtjänster i ett 
konkurrensläge på marknaden som egen verksamhet.

Med marknadsmässig prissättning avses den prisnivå som 
motsvarande privata aktör skulle ha. Därmed ska priserna i princip 
bestämmas med beaktande av inkomsterna från verksamheten, de 
rörliga kostnaderna för denna och den del av de fasta kostnaderna som 
kan hänföras till verksamheten. Dessutom ska kostnaderna för 
nödvändiga investeringar och en rimlig avkastning på det bundna 
kapitalet beaktas vid prissättningen.

De stödtjänster som staden eventuellt erbjuder servicebolaget bör 
bedömas med tanke på bolagets behov så att bolaget om möjligt kan 
utnyttja de behövliga stödtjänster som staden erbjuder till ett 
marknadsmässigt pris.

I utredningsarbetsgruppens slutrapport och i bilagorna till denna 
beskrivs eventuella servicebehov mellan affärsverket och 
servicebolaget.

Utlåtanden från direktionen för affärsverket Palmia och från nämnderna

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade 26.5.2014 begära utlåtande 
från direktionen för affärsverket Palmia om verksamhets- och 
förvaltningsmodellerna och från nämnderna för Palmias viktigaste 
kundförvaltningar om utgångspunkterna och specialvillkoren i 
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anslutning till helhetsutredningen om stadens mattjänstkoncept, om 
omfattningen för konkurrensutsättningen av mattjänsterna och om 
centraliseringen av de stödtjänster som förvaltningarna producerar som 
egen verksamhet. Utlåtandena ingår i sin helhet i ärendets 
beslutshistoria.

Direktionen för affärsverket Palmia framhåller i sitt utlåtande bland 
annat att utredningsarbetsgruppens rapport inte ger anledning att 
ändra den välfungerande affärsverksmodellen. Palmia har som 
affärsverk producerat tjänster på sitt verksamhetsområde högklassigt, 
effektivt och tillförlitligt, och det är motiverat att Palmia fortsätter med 
sin verksamhet i nuvarande utsträckning i form av ett affärsverk. De 
ekonomiska förutsättningarna för Palmias verksamhet kan säkerställas 
genom att godkänna en strategi för stadens upphandling av tjänster, i 
vilken det bestäms att en betydande del av tjänsterna för stadens 
förvaltningar och affärsverk ska upphandlas i form av intern 
direktupphandling från Palmia. Direktionen föreslår att stadskansliet 
ska uppmanas att under år 2014 bereda en ändring av instruktionen för 
Palmia, i vilken det bestäms att Palmia producerar tjänster på sitt 
verksamhetsområde för förvaltningarna, affärsverken och 
sammanslutningarna inom stadskoncernen och att Palmia i enlighet 
med kommunallagen bara i obetydlig utsträckning verkar på 
marknaden.

Utbildningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande när det gäller 
utgångspunkterna i helhetsutredningen om mattjänstkonceptet bland 
annat

 att produkt- och serviceurvalet i mattjänsterna, tillredningen av 
mat och serviceprocessen genomförs utgående från behovet 
och driftsäkert med lyhördhet för kunden och beställaren, 

 att det utreds om utbildningsverkets och barnomsorgsverkets 
kökskapacitet kan utnyttjas då konceptet genomförs

 att konceptet snabbt anpassar sig till oförutsedda förändringar i 
omvärlden och kundsegmenten. 

Utbildningsnämnden konstataterar dessutom i sitt utlåtande när det 
gäller omfattningen av konkurrensutsättningen av mattjänsterna och 
tidsschemat bland annat

 att konkurrensutsättningen av mat- och städtjänsterna etappvis 
och kontrollerat ökas till minst 32,5 procent

 att konkurrensutsättningen utvidgas som utbildningsverkets eget 
arbete om med de befintliga resurserna
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 att de objekt som konkurrensutsätts om möjligt väljs på ett sätt 
som beskriver skol-, läroanstalts- och daghemsnätet i 
miniatyrformat 

 att utvidgningen av konkurrensutsättningen periodiseras i 
exempelvis två delar under fem år. 

Utbildningsnämnden konstaterar när det gäller centraliseringen av 
stödtjänsterna bland annat

 att den tillstyrker en centralisering av de städtjänster som den 
svenska dagvården producerar som egen verksamhet så att 
beställaren och serviceproducenten hör till olika organisationer

 att de materielunderhållstjänster som utbildningsverket 
producerar som egen verksamhet kan centraliseras i enlighet 
med stadens strategiprogram

 att det vid centraliseringen måste utredas var de anslag som 
materielunderhållstjänsterna kräver finns i stadens organisation. 

Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar i sitt utlåtande när det 
gäller utgångspunkterna i helhetsutredningen om mattjänstkonceptet 
och omfattningen av konkurrensutsättningen av mattjänsterna bland 
annat

 att nämnden förespråkar att mattjänstverksamheten ska fortsätta 
i affärsverksform och konkurrensutsättningen gradvis ökas, men 
anser att en konkurrensutsatt andel på 30 procent är för hög 

 att mattjänsterna kan konkurrensutsättas maximalt till 10 procent 
för att uppgifter om jämförelsepriser ska fås och den egna 
verksamheten utvecklas

 att produktionssätten inom mattjänstservicen vid behov bör 
anpassa sig snabbt till förändringar och krav i verkets 
verksamhet

 att driftsäkerheten måste garanteras vid konkurrensutsättningen

 att det är motiverat att välja objekt av olika typ för att få uppgifter 
om jämförelsepriser vid konkurrensutsättningen.

Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar när det gäller 
centraliseringen av de stödtjänster som verket producerar som egen 
verksamhet bland annat
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 att lokalvårdstjänsterna är en mer omfattande och krävande 
helhet än städverksamheten

 att det innan beslut om hur lokalvården ska ordnas är viktigt att 
se vilka riktlinjerna blir i lösningen för hur social- och 
hälsovården ska ordnas på riksnivå och att utifrån dessa 
bedöma om lokalvårdstjänsterna ska bevaras som verkets egen 
verksamhet eller överföras till HNS-Desiko

 att en överföring av lokalvårdstjänsterna till bolaget kan inverka 
negativt på patientsäkerheten och kontrollen av 
sjukhusinfektioner och att verkets möjligheter att styra innehållet 
i tjänsterna försämras jämfört med nuläget

 att vaktmästartjänsterna också i fortsättningen bör bevaras som 
verkets egen verksamhet

 att det också i fortsättningen är nödvändigt att skaffa 
säkerhetstjänster genom konkurrensutsättning. 

Barnomsorgsnämnden konstaterar i sitt utlåtande när det gäller 
utgångspunkterna i helhetsutredningen om mattjänstkonceptet bland 
annat

 att nämnden inte anser det vara förnuftigt att 
verksamhetsmodellen för mattjänsterna ändras från en 
utlokaliserad till en helt centraliserad, eftersom staden har 
investerat i ett omfattande köksnät vid daghemmen

 att bespisningen är en helhetstjänst som serviceproducentens 
personal ansvarar för efter daghemmet behov

 att maten ska tillredas på nära håll och produkturvalet bestå av 
så ekologisk och färsk mat som möjligt

 att serviceproducenten ska ordna verksamheten enligt de lokaler 
som verksamhetsställena förfogar över, eftersom det inte är 
möjligt med tilläggsinvesteringar. 

Barnomsorgsnämnden konstataterar dessutom i sitt utlåtande när det 
gäller omfattningen av konkurrensutsättningen av mattjänsterna bland 
annat

 att nämnden anser att en konkurrensutsatt andel på 30 procent 
är för hög för barnomsorgsverket

 att frågan om konkurrensutsättning bör övervägas separat för 
varje objekt 
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 att de daghem som konkurrensutsatts i anslutning till skolor är 
förmånligare än sådana som inte konkurrensutsatts. Det 
förmånliga priset påverkas av den skol- och daghemshelhet som 
är med i konkurrensutsättningen

 att den gradvisa lokala konkurrensutsättningen kan ökas i 
enlighet med nuvarande praxis i samråd med 
utbildningsverket under de fem följande åren

 att de objekt som konkurrensutsätts kan bilda delhelheter med 
flera objekt (s.k. skol- och daghemskluster) utifrån 
gemensamma planer för verken. 

 att anskaffningscentralens expertresurser måste utnyttjas allt 
mer då konkurrensutsättningen ökar

 att genomförandet av konkurrensutsättningen kräver en 
övergångstid. 

Barnomsorgsnämnden konstaterar när det gäller centraliseringen av 
renhållningstjänsterna bland annat

 att nämnden tillstyrker att de renhållningstjänster som 
barnomsorgsverket producerar som egen verksamhet 
centraliseras till Palmia 

 att de kombinerade anställningar som är angivna i städ- och 
mattjänstavtalet (och som år 2010 överfördes till Palmia) i 
fortsättningen bör bevaras så att verket kan skaffa tjänster efter 
dagvårdens behov från cateringsidan

 att det om städningen centraliseras till Palmia måste 
säkerställas att städningen bevaras som en helgjuten del av 
daghemsverksamheten och att centraliseringen inte heller får 
leda till en situation där beställarens och utförarens roller i 
onödan begränsar uppgiftsbeskrivningarna

 att utöver underhållsstädtjänsterna bör också de basstädtjänster 
som nu skaffas hos externa serviceproducenter ingå i de 
renhållningstjänster som centraliseras till Palmia

 att tillräckliga expertresurser inom barnomsorgsverkets 
renhållningstjänster måste garanteras också i fortsättningen

 att ärendet bör återremitteras till nämnden för utlåtande före 
fullmäktigebehandlingen, när beslut om Palmias 
förvaltningsmodell har fattats i stadsstyrelsens koncernsektion.
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Föredragandens ställningstagande

Utredningen ger vid handen att det är klart att Palmia till följd av 
bestämmelserna i kommunallagen inte kan fortsätta med sin 
verksamhet i nuvarande form. Såsom läget nu är omfattas 
affärsverkets verksamhet av bolagiseringsskyldigheten i fråga om den 
externa försäljningen.

Till beslutet om Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller hänför 
sig ett flertal olika aspekter som är betydelsefulla med tanke på hela 
staden. Dessutom ställer bolagiseringsskyldigheten och 
bestämmelserna om statsunderstöd i kommunallagen sina egna 
specialvillkor för de alternativ som finns att tillgå.

I syfte att reagera bättre på förändringar i förhållandena för stadens 
mattjänster och i kundernas och verksamhetsställenas behov och för 
att minska de betydande investeringsbehov som gäller för 
mattjänsterna i framtiden är det behövligt med en totalutredning om 
mattjänstkonceptet, där det som en del av planeringen av det framtida 
produktionssättet granskas hur det befintliga köksnätet kan utnyttjas 
effektivare än nu. För att göra mattjänsterna kostnadseffektivare och 
smidigare, minska investeringsbehovet och kunna få jämförelsepriser 
bör staden i högre grad konkurrensutsätta sina mattjänster.

I fråga om Palmias personalmåltids-, fastighets-, städ- och 
säkerhetstjänster är stadens intresse ekonomiskt. Med beaktande av 
den befintliga fungerande marknaden för tjänsterna i fråga är det 
motiverat att bolagisera dessa av Palmias tjänster genom att bilda ett 
eget servicebolag. Servicebolaget kan utveckla sin verksamhet från 
affärsekonomiska utgångspunkter i enlighet med stadens ägarpolitiska 
riktlinjer och mål. 

Vid bolagiseringen av verksamheten med personalmåltids-, fastighets-, 
städ- och säkerhetstjänster bör det säkerställas att staden också i 
fortsättningen får behövliga högklassiga stödtjänster kostnadseffektivt. 
Vidare bör det nya servicebolaget få en möjlighet att förbereda sig på 
att agera på en konkurrensutsatt marknad innan staden börjar 
konkurrensutsätta de tjänster som servicebolaget producerar. 
Dessutom bör stadens förvaltningar för sin del kunna förbereda sig på 
att konkurrensutsätta de tjänster som de behöver, så att en oavbruten 
tillgång till behövliga tjänster inte äventyras. För att dessa mål ska nås 
är det nödvändigt att övergå till konkurrensutsättning av de tjänster 
som hör till servicebolagets verksamhetsområde kontrollerat genom ett 
arrangemang under övergångstiden.

Vid organiseringen av Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller 
bör det också tas ställning till en hur stor del av stadens mattjänster 
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som upphandlas genom konkurrensutsättning. Riktlinjer för 
konkurrensutsättningsvolymen är nödvändiga med tanke på 
planeringen av stadens framtida mattjänstkoncept, som är flexiblare än 
det nuvarande.

Att utvidga konkurrensutsättningen är nödvändigt för en smidigare 
serviceproduktion (beaktande av kundernas behov, anpassning till 
förändringar), bättre kostnadseffektivitet och tillgång till 
jämförelsepriser.

Med beaktande av utbildningsnämndens och barnomsorgsnämndens 
utlåtanden bör konkurrensutsättningen ökas till ungefär 32,5 procent av 
utbildningsverkets mattjänster och till ungefär 20 procent av 
barnomsorgsverkets mattjänster. Social- och hälsovårdsnämnden 
konstaterade i sitt utlåtande att volymen för konkurrensutsättningen bör 
ökas till maximalt 10 procent av social- och hälsovårdsverkets 
mattjänster. Med beaktande av de effekter som eftersträvas med 
ökningen av konkurrensutsättningen och av att ungefär 6 procent av 
social- och hälsovårdsverkets mattjänster redan nu är 
konkurrensutsatta, bör den konkurrensutsatta andelen dock ökas till 
ungefär 20 procent också när det gäller social- och hälsovårdsverkets 
mattjänster. För ökningen av konkurrensutsättningen är det behövligt 
att med stöd av utbildningsnämndens utlåtande sätta ut en tid på fem 
år.

Det material som med stöd av 24 § 1 mom. 17 och 20 punkten i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är 
sekretessbelagt är tillgängligt för fullmäktigeledamöterna hos ärendets 
beredare på stadskansliet före stadsfullmäktiges sammanträde. 
Materialet är också tillgängligt för ledamöterna under sammanträdet.

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner framställningen kommer 
stadsstyrelsens i ett separat verkställighetsbeslut

 att uppmana affärsverket Palmia att före 31.12.2014 organisera 
sin mattjänstverksamhet (frånsett personalmåltiderna) och sina 
funktioner med telefon- och välbefinnandetjänster så att de 
också i fortsättningen kan bedrivas i affärsverksform på ett sätt 
som uppfyller kraven i föreskrifterna om konkurrensneutralitet

 att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att i 
samarbete med affärsverket Palmia bilda ett aktiebolag som 
fortsätter affärsverket Palmias verksamhet med personalmåltids-
, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster och att underteckna de 
behövliga handlingarna om bolagsbildning och andra handlingar 
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i enlighet med de bifogade utkasten och att vid behov göra 
ändringar av teknisk karaktär eller andra smärre ändringar i 
dessa 

 att godkänna att alla aktier i det bolag som bildas tecknas för 
stadens räkning och att uppmana stadskansliets ekonomi- och 
planeringsavdelning att betala teckningspriset på aktierna, 
50 000 euro, från budgetmomentet 8 22 19, Värdepapper, till 
Stns disposition

 att godkänna att affärsverket Palmias funktioner med 
personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster och 
den därtill hörande egendomen överförs på servicebolaget före 
31.12.2014 och att uppmana stadskansliets avdelning 
rättstjänsten att för stadens räkning underteckna det 
överlåtelsekontrakt som hänför sig till överföringen och att vid 
behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra smärre 
ändringar i detta 

 att uppmana stadskansliet att i samarbete med affärsverket 
Palmia och det servicebolag som ska bildas före 31.12.2014 
bestämma avtalshelheterna kring arrangemanget under 
övergångstiden i anslutning till att servicebolaget inleder sin 
verksamhet och att uppmana stadens förvaltningar att före 
31.12.2014 ingå tidsbundna avtal med servicebolaget i enlighet 
med arrangemanget under övergångstiden om de tjänster som 
servicebolaget producerar och att konkurrensutsätta tjänsterna 
när de tidsbundna avtalen har utlöpt

 att uppmana stadskansliet att i samarbete med affärsverket 
Palmia, fastighetskontorets lokalcentral, utbildningsverket, 
social- och hälsovårdsverket och barnomsorgsverket utreda det 
ändamålsenligaste sättet att tillhandahålla mattjänster som 
stadens egen verksamhet (mattjänstkonceptet), så att resultaten 
av utredningen finns att tillgå vid beredningen av stadens budget 
för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016–2018 och att i 
utredningen speciellt beakta framtidens behov av mattjänster 
och de tillbudsstående produktions/tillredningssätten, 
stadsfullmäktiges riktlinjer för ökning av konkurrensutsättningen 
av mattjänsterna och ett effektivare utnyttjande av det befintliga 
köksnätet i syfte att minska investeringarna i anslutning till 
mattjänsterna

 att uppmana utbildningsverket, social- och hälsovårdsverket och 
barnomsorgsverket att i samarbete med stadskansliet, 
anskaffningscentralen och affärsverket Palmia före 31.12.2015 
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utarbeta fleråriga och gradvis expanderande planer som hänför 
sig till ökandet av konkurrensutsättningen av mattjänsterna 
under fem år i enlighet med stadsfullmäktiges riktlinjer och i vilka 
det bland annat anges vilka verksamhetsställen som ska 
konkurrensutsättas de enskilda åren under övergångstiden och 
att uppmana utbildningsverket, social- och hälsovårdsverket och 
barnomsorgsverket att genomföra den ökade 
konkurrensutsättningen i enlighet med planerna

 att uppmana stadskansliet att i samarbete med social- och 
hälsovårdsverket och servicebolaget före 31.5.2015 utreda en 
centralisering till servicebolaget eller affärsverket HNS-Desiko 
av de lokalvårdstjänster som verket producerar som egen 
verksamhet och en centralisering till servicebolaget av de 
vaktmästartjänster som verket producerar som egen 
verksamhet. 

 att uppmana stadskansliet att i samarbete med servicebolaget 
och stadens övriga förvaltningar före 31.5.2015 utreda en 
centralisering till servicebolaget av de stödtjänster som staden 
producerar som egen verksamhet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Jatkovalmistelun loppuraportti
2 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 

20 p.)
3 Perustamissopimusluonnos
4 Yhtiöjärjestysluonnos
5 Selvitystyöryhmän loppuraportti
6 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)
7 Catering-markkinoiden tarkastelu
8 Palmian edustajien eriävä mielipide_allekirjoittamaton
9 Eriävä mielipide loppuraporttiin_liite
10 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan kannanotto hallintomalliasiaan
11 Palmia-liikelaitoksen henkilöstötoimikunnan lausunto 

19.5.2014_allekirjoittamaton
12 JHL:n lausunto_allekirjoittamaton
13 JHL-Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajaos KAMUT:n kannanotto
14 Soten henkilöstö JHL 015 ry kannanotto
15 Henkilöstötoimikunnan pöytäkirjanote 2014-6-10
16 Palmian eriävä mielipide liitteineen allekirjoittamaton versio 25.8.2014
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17 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
18 Opetusviraston virastotoimikunnan pöytäkirja_allekirjoittamaton
19 Palmian henkilöstötoimikunnan muistio_allekirjoittamaton
20 Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnan 

pöytäkirjanote_allekirjoittamaton
21 Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunnan 

lausunto_allekirjoittamaton
22 Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnan pöytäkirja_allekirjoitettu
23 Opetusviraston virastotoimikunnan kokous 22 9 2014_allekirjoitettu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Palmia
Kaupunginkanslia
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Talpa
Varhaiskasvatusvirasto
Virastot ja laitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 983

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan 
(pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja 
hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan 
osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin 
omistukseen, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 
31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä palveluyhtiön toiminnan järjestämisen tämän 
päätöksen perusteluissa kuvatun siirtymäaikajärjestelyn 



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 361 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/10
08.10.2014

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

periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki alkaa 
siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa 
tarvitsemansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut, 

 hyväksyä palveluyhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon 
liittyvät pääomajärjestelyt,

 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan 
noin 30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan 
noin 20 prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia 
erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön 
asemaan ja tekemään saatavien kokemusten pohjalta 
tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi,

 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen, 

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Palmia-liikelaitoksen 
toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä 
järjestelyistä, palveluyhtiön toimintaan sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämiseen liittyvistä 
siirtymäaikajärjestelyistä sekä kaupungin ruoka-
huoltopalvelukonseptia koskevan kokonaisselvityksen 
reunaehdoista sekä,
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 että palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta 
henkilöstön työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön 
henkilöstön työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna 
vähintään Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja.

Käsittely

29.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että yhtiöjärjestysluonnos-liitteeseen 
(liite 4)  lisätään seuraava maininta tietojensaantioikeudesta (§ 11):

"Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä 
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät 
tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja 
ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan 
salassa pidettäviä."

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Vastaesitys 1:

Muutetaan kuudetta ranskalaista viivaa seuraavasti:
Lisätään sana "korkeintaan" ja muutetaan prosenttiluku 32,5:stä 
30:een.

"kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden 
vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 30 
prosenttiin […]"

Vastaesitys 2:

Muutetaan seitsemättä ranskalaista viivaa seuraavasti:
Lisätään sana "korkeintaan".

"kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden 
vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 20 
prosenttiin […],"

Vastaesitys 3:

Poistetaan 10 ranskalainen viiva, joka kuuluu seuraavasti:

"hyväksyä opetusviraston omana toimintana tuottamien ruotsinkielisen 
päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen teknisentyön 
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kalustonhoitopalvelujen sekä varhaiskasvatusviraston omana 
toimintana tuottamien puhtaus- /siivouspalvelujen siirtämisen, tehtäviä 
hoitava henkilöstö mukaan luettuna, perustettavan palveluyhtiön 
hoidettavaksi ennen kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa 
julkisista hankinnoista tarkoitettu sidosyksikkö sekä"

Vastaesitys 4: 

Lisätään viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi:

“- palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön 
työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön henkilöstön 
työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja."

Kannattaja: Lasse Männistö

Hylkäysehdotus:
Kaarin Taipale: Kaupunginhallitus hylkää tehdyn päätösesityksen ja 
toteaa, että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa toimintaansa 
kaupungin liikelaitoksena. 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön 
muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan toimialansa palveluita 
kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja yhteisöille ja todetaan 
Palmian toimivan markkinoilla kuntalain mukaisesti vain vähäisessä 
määrin.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
yhteistyössä opetuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
varhaiskasvatuslautakunnan alaisten virastojen kanssa suunnitelman 
ruokahuoltopalvelujen hankinnasta vuoden 2014 aikana.

Kilpailutuksen laajuudesta päätetään myöhemmin.

Kannattaja: Osku Pajamäki

1. äänestys:

Puheenjohtaja totesi, että jäsen Oskalan vastaehdotuksesta 
äänestetään yhtenä kokonaisuutena. 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
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EI-ehdotus: 
Vastaesitys 1 (ranskalainen viiva 6): Lisätään sana "korkeintaan" ja 
muutetaan prosenttiluku 32,5:stä 30:een. ("...viiden vuoden kuluessa 
suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 30 prosenttiin…")
Vastaesitys 2 (ranskalainen viiva 7): Lisätään sana "korkeintaan". 
("...viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ 
noin 20 prosenttiin…")
Vastaesitys 3 (ranskalainen viiva 10): Poistetaan 10 ranskalainen viiva. 
Vastaesitys 4: Lisätään viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi: “-
Palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön 
työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön henkilöstön 
työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja."

Jaa-äänet: 1
Nina Huru

Ei-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 1 - 10 (4 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Oskalan 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

2. äänestys:

JAA-ehdotus:
Vastaesitys 1 (ranskalainen viiva 6): Lisätään sana "korkeintaan" ja 
muutetaan prosenttiluku 32,5:stä 30:een. ("...viiden vuoden kuluessa 
suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ noin 30 prosenttiin…")
Vastaesitys 2 (ranskalainen viiva 7): Lisätään sana "korkeintaan". 
("...viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain _korkeintaan_ 
noin 20 prosenttiin…")
Vastaesitys 3 (ranskalainen viiva 10): Poistetaan 10 ranskalainen viiva. 
Vastaesitys 4: Lisätään viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi: “-
Palveluyhtiön perustamisen yhteydessä ei muuteta henkilöstön 
työehtoja. Helsingin tahtotila on, että palveluyhtiön henkilöstön 
työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja."
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EI-ehdotus: Kaupunginhallitus hylkää tehdyn päätösesityksen ja toteaa, 
että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa toimintaansa kaupungin 
liikelaitoksena.  Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa 
valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrin. Kaupunginhallitus kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä opetuslautakunnan, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisten 
virastojen kanssa suunnitelman ruokahuoltopalvelujen hankinnasta 
vuoden 2014 aikana. 
Kilpailutuksen laajuudesta päätetään myöhemmin.

Jaa-äänet: 10
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Lasse 
Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hylkäsi jäsen Taipaleen 
hylkäysehdotuksen ja hyväksyi jäsen Oskalan vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
jäsen Oskalan vastaehdotuksen ja esittelijän muutetun esityksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston esityslistalta, kaupunginhallituksen esityksen 
perusteluihin liittyen, on poistettu kaupunginhallituksen päätöksen 
kanssa ristiriitainen esitysteksti. Esittelijän perusteluista päätöksen 
täytäntöönpanoa koskevasta kappaleesta on poistettu seuraavat 
kohdat (kpl 156):

- kehottamaan opetusvirastoa siirtämään omana toimintana 
tuottamansa ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelut ja koulujen 
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teknisentyön kalustonhoitopalvelut, tehtäviä hoitava henkilöstö mukaan 
luettuna, perustettavaan  palveluyhtiöön 31.5.2015 mennessä,

- kehottamaan varhaiskasvatusvirastoa siirtämään omana toimintana 
tuottamansa puhtaus-/siivouspalvelut, tehtäviä hoitava henkilöstö 
mukaan luettuna, perustettavaan palveluyhtiöön 31.5.2015 mennessä,

Sirpa Puhakka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen ja seuraavat 
perustelut:

ERIÄVÄ MIELIPIDE 29.9.2014

Palmia-liikelaitoksen yhtiöittämistä ei tule hyväksyä 
kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, joka merkitsee nykyisen 
toiminnan pilkkomista osakeyhtiöön ja liikelaitokseen. 

Osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin 
liikelaitoksen. Kaupunginvaltuustolla olisi erittäin rajalliset 
mahdollisuudet saada tietoa ja vaikuttaa osakeyhtiön toimintaan.

Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön  alainen 
toiminta on vähäistä eikä edellytä liikelaitoksen pilkkomista  esitetyllä 
tavalla. Pilkkomisen seurauksena Palmia-liikelaitoksen kannattavuus 
on vaarassa.

Palmia-liikelaitoksen kilpailuneutraliteettilainsäädännön alainen toiminta 
on  vähäistä, joten Palmia-liikelaitos voi joko luopua tästä toiminnasta 
tai yhtiöittää  tämän toiminnan. Nämä vaihtoehdot tulee selvittää 
tavoitteena, että näiden  toimintojen kannattavuus taataan ja vältytään 
työpaikkojen menetyksiltä.

Tässä yhteydessä ei ole tarvetta määritellä opetusviraston, sosiaali- ja  
terveysviraston taikka varhaiskasvatusviraston palvelujen 
kilpailuttamisesta.  Virastojen tuottamien tukipalvelujen kilpailuttamista 
ei ole  tarkoituksenmukaista kytkeä Palmia-ratkaisuun.

Palmia-ratkaisun yhteydessä voidaan hyväksyä 
ruokahuoltopalvelunkonseptin  kokonaisselvityksen käynnistäminen ja 
toteuttaminen. Tässä yhteydessä tulee  ottaa huomioon Palmia-
liikelaitoksen toiminnan edellytykset kaupungin  ruokahuollon 
toteuttamiseksi käyttäen hyväksi muun muassa jo olemassa olevaa  eri 
toimipisteiden keittiöverkostoa.

Eriävän mielipiteeseen yhtyivät Nina Huru, Kaarin Taipale, Osku 
Pajamäki ja Pilvi Torsti.
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22.09.2014 Pöydälle

15.09.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.09.2014 § 121

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan 
(pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja 
hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa 
kilpailuneutraliteettisäännösten edellytykset täyttävällä tavalla, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan 
osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin 
omistukseen, 

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, 
siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 
31.12.2014 mennessä,

 hyväksyä palveluyhtiön toiminnan järjestämisen tämän 
päätöksen perusteluissa kuvatun siirtymäaikajärjestelyn 
periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki alkaa 
siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa 
tarvitsemansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut, 

 hyväksyä palveluyhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtoon 
liittyvät pääomajärjestelyt,
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 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain noin 32,5 
prosenttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista 
siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään 
vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on 
velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen 
periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman 
työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän 
viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain noin 20 
prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista 
ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan 
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen 
ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut 
palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa 
liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa 
mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön, 

 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia 
erityisesti palvelujen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön 
asemaan ja tekemään saatavien kokemusten pohjalta 
tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa tarvittaviksi muutoksiksi,

 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan 
kokonaisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen, 

 hyväksyä opetusviraston omana toimintana tuottamien 
ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelujen sekä 
varhaiskasvatusviraston omana toimintana tuottamien puhtaus-
/siivouspalvelujen siirtämisen, tehtäviä hoitava henkilöstö 
mukaan luettuna, perustettavan palveluyhtiön hoidettavaksi 
ennen kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa julkisista 
hankinnoista tarkoitettu sidosyksikkö sekä

 oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Palmia-liikelaitoksen 
toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä 
järjestelyistä, palveluyhtiön toimintaan sekä 
ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisäämiseen liittyvistä 
siirtymäaikajärjestelyistä sekä kaupungin ruoka-
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huoltopalvelukonseptia koskevan kokonaisselvityksen 
reunaehdoista.

Käsittely

08.09.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Esitys kaupunginhallituksen konsernijaoston 
päätökseksi:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
loppuraportin, jatkovalmistelun loppuraportin ja Palmian toiminta- ja 
hallintomallien järjestämisestä annetut lausunnot tiedoksi. 

Konsernijaosto toteaa, että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa 
toimintaansa kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin.

Konsernijaosto kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan 
yhteistyössä opetuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 
varhaiskasvatuslautakunnan alaisten virastojen kanssa suunnitelman 
ruokahuoltopalvelujen hankinnasta konsernijaoston käsittelyyn vuoden 
2014 aikana. Kilpailutuksen laajuudesta päätetään tarvittaessa 
myöhemmin.

Kannattajat: Pilvi Torsti

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Muutetaan kuudennen ja seitsemännen ranskalaisten 
viivojen kehotukset lisätä kilpailuttamisen määrää muotoon 
”korkeintaan 30 prosenttiin" kohdassa opetusvirasto ja "korkeintaan  20 
prosenttiin" kohdassa sote-virasto ja varhaiskasvatusvirasto.

Sekä lisätään samoihin kohtiin muotoilu: "kilpailutuksen laajuutta ja 
perusteita arvioidaan hallintokunnittain toiminnan järkevän 
järjestämisen kannalta."

Kannattajat: Tuomas Rantanen
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Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään yhdeksännen ranskalaisen viivan kohtaan 
muotoilu: "konsernijaosto arvioi konseptin valmistumisen jälkeen 
uudelleen, mikä palvelujen kilpailutustaso on konseptin toteutumisen 
kannalta tarkoituksenmukainen"

Kannattajat: Tuomas Rantanen

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Muutetaan kymmenennen ranskalaisen viivan muotoilu 
seuraavaksi:  "Pyydetään lausunnot opetusvirastolta ja 
varhaiskasvatusvirastolta siitä, onko opetusviraston omana toimintana 
tuottamien ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelujen sekä varhaiskasvatusviraston 
omana toimintana tuottamien puhtaus-/siivouspalvelujen siirtäminen, 
tehtäviä hoitava henkilöstö mukaan luettuna, perustettavan 
palveluyhtiön hoidettavaksi toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ennen 
kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa julkisista hankinnoista 
tarkoitettu sidosyksikkö."

Kannattajat: Tuomas Rantanen

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esitys kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseksi: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä selvitystyöryhmän 
loppuraportin, jatkovalmistelun loppuraportin ja Palmian toiminta- ja 
hallintomallien järjestämisestä annetut lausunnot tiedoksi.  
Konsernijaosto toteaa, että Palmian on edelleen perusteltua jatkaa 
toimintaansa kaupungin liikelaitoksena ja samalla kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin. Konsernijaosto kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä opetuslautakunnan, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisten 
virastojen kanssa suunnitelman ruokahuoltopalvelujen hankinnasta 
konsernijaoston käsittelyyn vuoden 2014 aikana. Kilpailutuksen 
laajuudesta päätetään tarvittaessa myöhemmin.
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Jaa-äänet: 5
Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, 
Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi esittelijän 
ehdotuksen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Muutetaan kuudennen ja seitsemännen ranskalaisten 
viivojen kehotukset lisätä kilpailuttamisen määrää muotoon 
”korkeintaan 30 prosenttiin" kohdassa opetusvirasto ja "korkeintaan  20 
prosenttiin" kohdassa sote-virasto ja varhaiskasvatusvirasto. Sekä 
lisätään samoihin kohtiin muotoilu: "kilpailutuksen laajuutta ja perusteita 
arvioidaan hallintokunnittain toiminnan järkevän järjestämisen 
kannalta."

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 2
Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 3
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 4 - 2 (3 tyhjää) kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään yhdeksännen ranskalaisen viivan kohtaan 
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muotoilu:"konsernijaosto arvioi konseptin valmistumisen jälkeen 
uudelleen, mikä palvelujen kilpailutustaso on konseptin toteutumisen 
kannalta tarkoituksenmukainen"

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 2
Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 3
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 4 - 2 (3 tyhjää) kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Muutetaan kymmenennen ranskalaisen viivan muotoilu 
seuraavaksi:  "Pyydetään lausunnot opetusvirastolta ja 
varhaiskasvatusvirastolta siitä, onko opetusviraston omana toimintana 
tuottamien ruotsinkielisen päivähoidon siivouspalvelujen ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoitopalvelujen sekä varhaiskasvatusviraston 
omana toimintana tuottamien puhtaus-/siivouspalvelujen siirtäminen, 
tehtäviä hoitava henkilöstö mukaan luettuna, perustettavan 
palveluyhtiön hoidettavaksi toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ennen 
kuin yhtiö lakkaa olemasta kaupungin laissa julkisista hankinnoista 
tarkoitettu sidosyksikkö."

Jaa-äänet: 3
Lasse Männistö, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 2
Tuuli Kousa, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 4
Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 3 - 2 (4 tyhjää) kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 
esittelijän ehdotuksen.
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Neljän suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen 
konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen mukaisen esityksen.

25.08.2014 Pöydälle

26.05.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

19.05.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.06.2014 § 264

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan 
lausunnon kaupungin ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen 
lähtökohdista, ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuudesta sekä 
sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien laitoshuolto- ja 
vahtimestaripalvelujen keskittämisestä:

"Sosiaali- ja terveysviraston tuottamat ja hankkimat tukipalvelut 

Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa tällä hetkellä pääosin omana 
toimintanaan viraston tarvitsemat laitoshuolto- ja vahtimestaripalvelut. 
Molemmat palvelut on hallinnollisesti keskitetty viraston sisällä talous- 
ja tukipalvelut -osaston tukipalveluyksikköön. Laitoshuollossa on 670 
vakanssia ja toimintakulut olivat vuonna 2013 noin 26,7 miljoonaa 
euroa. Palmialta virasto hankkii siivouspalvelua noin 1,7 miljoonalla 
eurolla vuodessa. 

Vahtimestaripalveluissa on 97 vakanssia ja toimintakulut ovat noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa. Palveluja ostetaan lisäksi Palmian 
kiinteistöpalvelut ja turvapalvelut -yksiköltä sekä HUS-Servisiltä. 
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Virastolla ei ole omaa turvallisuuspalvelua, vaan palvelut 
(paikallisvartiointi, piirivartiointi, hälytysvartiointi ja henkilösuojaus) on 
hankittu pääasiassa kilpailuttamalla eri toimijoilta tai suorahankintana 
Palmialta. Palmialta hankitut turvallisuuspalvelut ovat pääasiassa piiri- 
ja hälytysvartiointia. Osa tästä palvelusta on vahtimestaripalveluksi 
luokiteltavaa aulapalvelua ja pieni osa paikallisvartiointia. 
Turvapalvelujen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta Palmialta hankittujen palvelujen osuus on alle 1 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto tilaa täällä hetkellä Palmia Catering-
liikelaitokselta vuodessa noin 6,3 miljoonaa ateriaa laitoksiinsa ja noin 
450 000 kotiateriaa kotihoidon asiakkaille. Kolmen palvelutalon ruoka-
palvelut on kilpailutettu. Ruokahuoltopalveluista yksityisten tuottajien 
osuus on noin 6 %. Virastolla on lisäksi omaa ruokapalvelutuotantoa 
(noin 560 000 ateriaa) lastenkodeissa ja Helsingin ulkopuolella 
sijaitsevissa toimipisteissä. 

Palmia tuottaa sosiaali- ja terveysvirastolle puhelinvaihde-, 
takaisinsoitto- ja turvapuhelinpalvelut sekä vammaispalvelulain, 
sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja osittain terveydenhuoltolain 
nojalla järjestettävät matkojen välityspalvelut. Palmialta hankittujen 
näiden palvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 5,8 miljoonaa 
euroa. Matkojen välityspalvelussa Palmia vastaa vuodessa sosiaali- ja 
terveysviraston budjettiin kuuluvasta noin 28 miljoonan euron 
kokonaisuudesta, joka sisältää matkojen välittämisen, liikennöinnin 
ohjauksen ja valvonnan. 

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat ja 
ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja 
kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun laatuun ja hintaan on 
seurattava.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana.

1. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys asiakas-
segmenteittäin

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että viraston 
ruokahuoltopalvelujen kysyntä perustuu sairaansijojen ja 
asukaspaikkojen lukumäärään. Ateriat tilataan laitos- ja 
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asukaspaikkojen täyttöasteen mukaan päivittäin. 
Palvelurakennemuutoksesta johtuen laitospaikkojen määrä vähenee 
edelleen ja kotihoidon osuus lisääntyy. Tästä syystä ikääntymisen 
vaikutus ruokahuoltopalvelujen kysyntään jää väestön 
ikärakennemuutosta pienemmäksi. Kotiaterioiden määrä sen sijaan 
tulee kasvamaan.

2. Ruokahuoltopalvelujen haluttu tuotantotapa (hajautettu/keskitetty 
malli) tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että 
ruokahuoltopalvelujen tuotantotapojen tulee sopeutua tarvittaessa 
nopeasti viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ja vaatimuksiin. 
Tällä hetkellä ruoka tuotetaan viraston eri yksiköihin niiden tarpeen 
mukaan kuumana tai kylmänä sekä keskitetyllä tai hajautetulla mallilla. 
Keskitetyssä ruoanjakelussa ateriat annostellaan potilas- ja 
asukaskohtaisesti ravintokeskuksessa tarjottimille ja tarjottimet 
toimitetaan yksiköissä oleviin ruoan kuumennusvaunuihin. Tämä malli 
on käytössä pääasiassa sairaaloiden vuodeosastoilla. Hajautetussa 
mallissa ruoka lähetetään yksiköihin isoissa astioissa ja henkilökunta 
annostelee ruoan asukkaille. Tämä malli on käytössä pääosin 
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa. Ruokapalvelun tuottajan tulee 
pystyä toimittamaan ruokaa sekä hajautettuna että keskitettynä eri 
potilas- ja asukasryhmien tarpeen mukaan.

3. Ruokahuoltopalvelujen joustavuudelle asettavat vaatimukset (raaka-
aineet, valmistus, jakelu)

Lautakunta toteaa, että ruokapalvelun tuottajan tulee sopeutua 
päivittäin viraston toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Osassa sosiaali- 
ja terveysviraston yksiköitä on kodinomainen ruokailu, johon kuuluu 
asukkaiden osallistuminen ruokailuun liittyviin tehtäviin, 
ravitsemuskasvatus ja ruokakulttuurin kehittäminen (esim. 
lastensuojelussa ja vammaispalveluissa).  

Kilpailutuksessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, jotta palvelu 
taataan kaikissa tilanteissa myös 24 tuntia vuorokaudessa toimiviin 
yksiköihin. Tuotantoketjun raaka-aineista valmistukseen ja jakeluun 
tulee toimia aukottomasti ja sovitulla tavalla kaikkiin viraston yksiköihin.  

Palveluntuottajan tulee vastata asiakas- ja potilasryhmien ruoan 
tuotantoon liittyvien raaka-aineiden hankinnasta ja ruoan 
valmistuksesta eri asiakassegmenttien ravitsemussuositusten 
mukaisesti. 

4. Hallintokunnan ruokahuoltopalvelujen kilpailuttaminen  
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Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.

Vertailuhintatiedon saamiseksi kilpailutukseen on perusteltua valita 
erityyppisiä kohteita: sairaala, monipuolinen palvelukeskus, 
palvelutaloja ja kotiaterioita. Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain. Tällä hetkellä kilpailutuksessa on kolme 
palvelutaloa. Toteutus edellyttää tarkempaa yksityiskohtaista 
suunnittelua.     

Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen keskittäminen 

Esityksen mukaan Palmian kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminta 
yhtiöitettäisiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa tämä koskisi laitoshuoltoa 
ja vahtimestaripalveluja. Mahdolliset keskittämiset tulisi toteuttaa ennen 
yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja 
vielä liikelaitosmuodossa tai inhouseyhtiönä. 

Laitoshuolto

Lautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelut 
ovat selvityksessä mainittua siivoustoimintaa laajempi ja vaativampi 
kokonaisuus, johon sisältyy sairaaloiden ja muiden terveyden- ja 
sosiaalihuollon toimipaikkojen puhtaanapitotehtävien lisäksi 
vuodeosastoilla potilaiden ruokailun valmistelua, tarjoilua, ruokailussa 
avustamista ja erilaisia huoltotehtäviä sekä lasten- ja nuorisokodeissa 
lasten ja nuorten päivittäisessä toiminnassa avustamista. 
Laitoshuoltopalvelut ovat osa potilaan ja asukkaan hoitoon liittyvää 
toiminnan prosessia, mikä edellyttää jatkuvaa kiinteää yhteistyötä 
hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. 

Laitoshuollolla on keskeinen tehtävä sairaalainfektioiden leviämisen 
estämisessä ja potilasturvallisuuden ylläpidossa. Infektioiden ja 
antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymisen ehkäisy vaatii hyvää 
osaamista, uusien toimintamenetelmien nopeaa käyttöönottoa ja 
nopeaa tilanteen mukaista toiminnan organisointia ja johtamista 
kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön 
ja asiantuntijoiden kanssa. Läheinen yhteistyö sosiaali- ja 
terveysviraston infektiolääkärin, epidemiologisen yksikön ja 
hygieniatoimikunnan kanssa yhdistettynä oikeaan siivoukseen ja sen 
tehostamiseen on tuottanut hyviä tuloksia erilaisten sairaalabakteerien 
aiheuttamien epidemioiden rajaamisessa, ehkäisyssä ja torjunnassa. 
Potilasturvallisuuden lisäksi kyseessä on taloudellisesti merkittävä 
kustannuksiin vaikuttava toiminta.
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Sosiaali- ja terveysviraston omana toimintana tuotetussa laitoshoidossa 
henkilöstön saatavuus on ollut hyvä ja toiminta joustavaa. 
Laitoshuoltajan ammatti ja koulutus on ollut merkittävä 
maahanmuuttajien kotouttamisväylä. Toimintavarmuus omana 
toimintana toteutetussa laitoshuollossa on ollut erinomainen. 

Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon.

Keskittäminen HUS-Desikoon olisi luontevaa, koska virasto hankkii jo 
tällä hetkellä laboratoriopalvelut HUSLAB:ilta, kuvantamisen ja 
terveydenhuollon laitteiden rekisteri- ja huoltopalvelut HUS-
kuvantamiselta, Haartmanin sairaalan vahtimestaripalvelut HUS-
Servisiltä, sisäkuljetukset HUS-Logistiikalta sekä kiinteistön huolto- ja 
turvallisuuspalvelut HUS-kiinteistöt Oy:ltä. Liittämistä HUS-Desikoon 
puoltaa myös tulossa oleva Sote-uudistus. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa Palmia-selvitystyöryhmän 
esitykseen siivouspalvelujen yhtiöittämisestä, että mikäli sosiaali- ja 
terveysviraston laitoshuoltopalvelut yhtiöitetään, sillä saattaa olla 
negatiivisia vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja sairaalainfektioiden 
hallintaan. Viraston mahdollisuudet palvelujen sisällön johtamiseen 
heikkenevät nykyisestä. Lisäksi tukipalvelujen yhtiöittäminen tulee 
aiheuttamaan virastossa transaktiokustannusten kasvua, koska 
sosiaali- ja terveysviraston tulee varmistaa resurssit tilaajaosaamisen ja 
sopimusten toteutumisen seurantaan. Toistuvat kilpailutukset lisäävät 
hallinnollista työtä. Kilpailuttaminen tulee aiheuttamaan vaihtuvien 
palveluntuottajien perehdyttämisen, mikä lisää asiakaspalvelussa 
toimivan henkilökunnan työtä. Tuottajan vaihtuminen kilpailuttamisen 
myötä aiheuttaa kokemuksen mukaan palvelun siirtymäaikaan 
katkoksia ja usein myös laadun heikkenemistä. 

Vahtimestaripalvelut

Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää viraston omana toimintana 
jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan "viraston käyntikortteja", joiden 
sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja toiminnan päämääriin on 
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tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja kuuntelemaan 
asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin Keskittäminen ja yhtiöittäminen tulevat 
vaatimaan lisää tilaajaresursseja palvelun ja sopimusten seurantaan, 
valvontaan ja kilpailuttamiseen. 

Turvallisuuspalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan viraston 
turvallisuuspalvelujen hankkiminen jatkossakin kilpailutuksella on 
välttämätöntä. Näin turvataan viraston tarpeisiin nähden 
tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat turvallisuuspalvelut. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet. Lautakunta ei kannata 
turvallisuuspalvelujen hankintaa suoraan Palmialta.”

Käsittely

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (7) muutettavaksi muotoon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja 
kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun laatuun ja hintaan on 
seurattava."

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

2. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (18) kolmannen lauseen 
muutettavaksi muotoon

"Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain."

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

3. Vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohtaan 11 lause "Pelkkään ruoantuotannon 
keskittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee ottaa huomioon 
jatkovalmistelussa""

Kannattajat: Laura Nordström

4. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän kappaleen (17) muutettavaksi muotoon
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"(17) Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamista tulee lisätä asteittain ja hallitusti vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

Kannattajat: Sami Heistaro, Tuomas Tuure

5. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Kappale 7 muutetaan kuulumaan muotoon ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta 
ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana."

Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon ”Lautakunnan näkemys 
on, että ruokahuoltopalveluita voidaan kilpailuttaa pienessä määrin 
vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman toiminnan kehittämiseksi mutta 
kilpailutuksen osuuden tulisi olla maksimissaan 10 %.”

Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Kannattajat: Maija Anttila

6. Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 30 muotoon: ”Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan näkemyksen mukaan voi olla tarkoituksenmukaista 
selvittää mahdollisuutta siirtää turvallisuuspalveluita osittain tai 
kokonaan viraston omaksi toiminnaksi. Lautakunta pitää tärkeänä, että 
sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelun tuottajan on referenssein 
osoitettava tuntevansa sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuden 
erityistarpeet.”

Kannattajat: Maija Anttila

7. Vastaehdotus:
Rene Hursti: Vastaehdotus;

Lautakunnan mielestä Palmian tulisi jatkaa Helsingin kaupungin omana 
liikelaitoksena ja hylätä laitoksen yhtiöittämistä koskevat suunnitelmat. 
Palmia on esimerkiksi erittäin merkittävä mm. vajaatyökykyisten ja 
maahanmuuttajien työllistäjä.
Palmia on myös vuosien myötä saanut liiketoimintaideansa toimimaan 
ja löytänyt oman paikkansa Helsingin in housen toimijana. vime vuoden 
ylijäämä oli kolme milj.e, tätä asemaa ei pidä horjuttaa nyt 
yhtiöittämispäätöksellä. 

Kannattajat: Maija Anttila
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8. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Muutetaan kappale 24 muotoon: "Lautakunta korostaa, 
että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole varsinaista hoidollista 
ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalvelujen 
tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on Palmia 
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennenkuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon. Lisäksi kappaleen ensimmäinen 
lause tulisi poistaa.  

Kannattajat: Anna Vuorjoki, Markku Vuorinen

9. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää viraston omana 
toimintana jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan "viraston 
käyntikortteja", joiden sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja toiminnan 
päämääriin on tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja 
kuuntelemaan asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin. Samalla kappaleesta 28 pitää poistaa 
ensimmäinen virke, missä omia palveluita ei pidetä välttämättöminä.  

Kannattajat: Anna Vuorjoki, Markku Vuorinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus (= vastaehdotus 4): Esitän kappaleen (17) muutettavaksi 
muotoon "(17) Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalvelujen 
kilpailuttamista tulee lisätä asteittain ja hallitusti vertailuhintatietojen 
saamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi palvelutuotannossa.

EI-ehdotus (= vastaehdotus 5): Kappale 7 muutetaan kuulumaan 
muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana." Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon 
”Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.” Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia 
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kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti jäsen Hannu Tuomisen 
vastaehdotuksen äänin 6 - 6 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (= vastaehdotus 5): Kappale 7 muutetaan kuulumaan 
muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa mutta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta liian korkeana." Kappale 17 muutetaan kuulumaan muotoon 
”Lautakunnan näkemys on, että ruokahuoltopalveluita voidaan 
kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja oman 
toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.” Poistetaan kappaleesta 18 virke ”Kilpailutettavia 
kohteita voidaan lisätä asteittain vuosittain
30 prosenttiin viraston ruokahuoltopalvelujen kokonaisuudesta."

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, Tuomas 
Tuure

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Laura 
Nordström, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 
- 4.

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 3): Lisätään kohtaan 11 lause "Pelkkään 
ruoantuotannon keskittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka tulee 
ottaa huomioon jatkovalmistelussa""

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Tyhjä: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 3.

4. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 2): Esitän kappaleen (18) kolmannen 
lauseen muutettavaksi muotoon "Kilpailutettavia kohteita voidaan lisätä 
asteittain vuosittain."

Jaa-äänet: 3
Maija Anttila, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti
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Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 7 - 3.

5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 1): Esitän kappaleen (7) muutettavaksi 
muotoon "Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa selvitystyöryhmän 
ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta 
liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen lisäämistä asteittain. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta toteaa, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun 
laatuun ja hintaan on seurattava."

Jaa-äänet: 2
Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Sami 
Heistaro, Rene Hursti, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Hannu Tuomisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 10 - 2.

6. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 8): Muutetaan kappale 24 muotoon: 
"Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennenkuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
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onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon. Lisäksi kappaleen ensimmäinen 
lause tulisi poistaa.  

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6 - 6 (puheenjohtajan ääni ratkaisi).

7. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 9): Vahtimestaripalvelut tulee säilyttää 
viraston omana toimintana jatkossakin. Vahtimestarit ovat osaltaan 
"viraston käyntikortteja", joiden sitouttaminen organisaatiokulttuuriin ja 
toiminnan päämääriin on tärkeätä. He joutuvat työssään opastamaan ja 
kuuntelemaan asiakkaita. Siksi on tärkeätä, että he kokevat kuuluvansa 
organisaatioon ja sen kulttuuriin. Samalla kappaleesta 28 pitää poistaa 
ensimmäinen virke, missä omia palveluita ei pidetä välttämättöminä.  

Jaa-äänet: 5
Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas Nurmela, Hannu Tuominen, 
Tuomas Tuure

Ei-äänet: 6
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Markku 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Poissa: 1
Jouko Malinen
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Puheenjohtaja Maija Anttilan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen 
äänin 6 - 5.

8. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 6): Muutetaan kappale 30 muotoon: 
”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan voi olla 
tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuutta siirtää 
turvallisuuspalveluita osittain tai kokonaan viraston omaksi toiminnaksi. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 
palvelun tuottajan on referenssein osoitettava tuntevansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvallisuuden erityistarpeet.”

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 5
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 7 - 5.

9. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus (=vastaehdotus 7): Vastaehdotus; Lautakunnan mielestä 
Palmian tulisi jatkaa Helsingin kaupungin omana liikelaitoksena ja 
hylätä laitoksen yhtiöittämistä koskevat suunnitelmat. Palmia on 
esimerkiksi erittäin merkittävä mm. vajaatyökykyisten ja 
maahanmuuttajien työllistäjä.
Palmia on myös vuosien myötä saanut liiketoimintaideansa toimimaan 
ja löytänyt oman paikkansa Helsingin in housen toimijana. vime vuoden 
ylijäämä oli kolme milj.e, tätä asemaa ei pidä horjuttaa nyt 
yhtiöittämispäätöksellä.  
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Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, Tuomas 
Nurmela, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 4
Maija Anttila, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Jouko Malinen

Jäsen Rene Hurstin vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 
6 - 4.

Seuraava kohta on hallintolain 51 §:n perusteella korjattu lausuntoon ja 
tähän pöytäkirjaan 1.8.2014:

"Lautakunta korostaa, että vaikka laitoshuollon palvelut eivät ole 
varsinaista hoidollista ydintoimintaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitospalvelujen tuottaminen vaatii sellaista erityisosaamista, mikä on 
Palmia selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa, siksi 
kokonaisuutta on arvioitava myös tästä näkökulmasta. Sote-viraston 
oman laitoshuollon ohella HUS-Desiko liikelaitos tuottaa vastaavia 
palveluita HUSille. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että ennen kuin 
viraston laitoshuollon tulevaisuudesta päätetään mitään, on katsottava 
valtakunnallisen sote-ratkaisun suuntaviivat. Sen pohjalta on arvioitava 
onko järkevää säilyttää laitoshuollon palvelut omassa toiminnassa vai 
voidaanko ne yhdistää HUS-Desikoon."

Ao. kohta kuului aiemmin virheellisesti seuraavasti:  

"Lautakunta toteaa, että laitoshuolto ei ole kuitenkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon ydintoimintaa ja pitää sen keskittämistä sinänsä 
järkevänä. Lautakunta painottaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
laitos-huoltopalvelujen tuottaminen vaatii erityisosaamista ja on Palmia-
selvityksessä mainittua siivousta laajempaa toimintaa. Sosiaali- ja 
terveysviraston oman laitoshuollon lisäksi tämän alan osaaja 
pääkaupunkiseudulla on HUS-Desiko liikelaitos, joka tuottaa 
laitoshuoltopalvelut Helsingin ja Uudenmaa sairaanhoitopiirille. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen viraston 
laitoshuollon siirtämistä Palmiaan selvitetään mahdollisuudet yhdistää 
toiminta HUS-Desikoon."

Jäsen Rene Hursti: "Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 17.6. 
5/sotep sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotukseen 
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kaupunginhallituksen konsernijaostolle Palmia liikelaitoksen 
toimintatavan muuttamiseksi, esitin vastaehdotuksen, Palmian 
yhtiöittämistä vastaan. Lautakunta ei äänestänyt vastaesitukseni 
puolesta joten esitän Eriävän mielipiteen."

Asia on käsitelty henkilöstötoimikunnassa.  

Kallion virastotalon vahtimestarien lausunto 16.6.2014 Palmiaan 
liittymisestä jaettiin kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenille.

03.06.2014 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 17.06.2014 § 118

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallituksen konsernijaostolle 
seuraavan lausunnon:

Ruokahuoltokonsepti ja ruokahuoltopalvelujen kysynnän kehitys 
asiakassegmenteittäin

Opetusviraston koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien 
ruokapalveluita käyttää noin 48 000 koululaista, opiskelijaa ja 
päiväkotilasta. Lisäksi ruokapalveluita käyttävät koulujen, toisen asteen 
oppilaitosten ja päiväkotien henkilökunta. 

Opetusviraston peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja 
päiväkotien opiskelijoiden ja lasten määrän ennustetaan olevan vuonna 
2024 noin 58 600, josta peruskouluissa on arvioitu olevan 46 990, 
lukioissa 9 384, ammatillisessa koulutuksessa 9 900 ja päivähoidossa 
2 224. Edellä esitetyt luvut pohjautuvat virallisiin väestöennusteisiin ja 
niitä käytetään myös arvioitaessa tilatarvetta.

Koulujen ja toisen asteen oppilaitosten keittiöistä noin 80 % on 
kuumennuskeittiöitä, 20 % on komponenttikeittiöitä (valmistavia 
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keittiöitä). Opetusviraston päiväkotien keittiöistä noin 80 % on 
komponenttikeittiöitä, 20 % on kuumennuskeittiötä. Helsingin 
kaupungin ruokapalveluista valmistui kustannusrakennetta koskeva 
selvitys vuonna 2010 (Ramboll). Selvityksessä todetaan muun muassa, 
että opetusviraston vähintään 500 ruokailijan komponenttikeittiöiden 
tuotantotapa on kustannustehokas. Kuumennuskeittiöiden ja 
komponenttikeittiöiden investointikustannukset on todettu käytännössä 
olevan yhtä suuret.

Komponenttikeittiöissä (valmistuskeittiöissä) ruokatuotteet valmistetaan 
esikäsitellyistä raaka-aineista. Peruskorjattujen kuumennuskeittiöiden 
laitteet ja tilat mahdollistavat myös ruokatuotteiden valmistusta 
esikäsitellyistä raaka-aineista. Opetusviraston koulujen ja toisen asteen 
oppilaitosta keittiöistä komponenttikeittiöitä on 48. 

Opetusviraston hallinnoimien keittiöiden ja ravintolasalien taso on 
pääosin hyvä. Keittiöistä ja ravintolasaleista on vuodesta 2000 vuoteen 
2018 mennessä peruskorjattu tai rakennettu uudiskohteisiin uudet 
keittiöt ja ravintolasalit noin sadassa kiinteistössä. Lisäksi on tehty 
tarvittavat laite- ja täydennyshankinnat. Opetusviraston keittiöiden ja 
ravintolasalien korjaushankkeet ja uudiskohteet on sisällytetty 
kaupungin talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaan.  

Opetuslautakunta toteaa ruokahuoltokonseptin kokonaisselvityksen 
lautakunnan mielestä keskeisimmistä lähtökohdista seuraavaa:

- Ruokapalvelut tukevat koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja 
päiväkotien opetus- ja kasvatustehtävää, ydintehtävää. Ruoan 
tuotanto- ja palveluprosessi muodostavat kokonaisuuden. 
Ruokapalvelun tuote- ja palveluvalikoimat, ruoan valmistus- ja 
palveluprosessi toteutetaan tarvelähtöisesti, toimintavarmasti, 
asiakasta ja tilaajaa kuullen sekä käyttäjäasiakassegmentin 
ruokapalvelujen edellyttämällä tavalla.

- Nykyinen keittiöverkosto ja tilaajahallintokunnan aikaisemmat 
investoinnit on osa kokonaisratkaisua. Ruokahuoltokonseptin 
kokonaisselvityksestä ei saa aiheutua lisäinvestointitarvetta ja -
kustannuksia asiakasvirastolle. 

- Koulujen ja päiväkotien palveluverkko on tiheä, koulut ja päiväkodit 
sijaitsevat usein lähekkäin tai ovat samassa kiinteistössä, jolloin niiden 
ruokapalvelut tuotetaan samasta keittiöstä. Opetusviraston ja 
varhaiskasvatusviraston ruokahuoltopalvelujen osalta on 
tarkoituksenmukaista selvittää, miten niiden kummankin nykyistä 
keittiöverkkoa ja – kapasiteettia voidaan hyödyntää kaupungin 
ruokahuoltokonseptin toteuttamisessa.
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- 500 ja tai yli 500 ruokailijan koulujen ja oppilaitosten keittiöt 
varustetaan myös tulevaisuudessa komponenttikeittiöiksi ja 
kuumennuskeittiöiden laitteiden valmistuskapasiteettia käytetään 
ruokahuoltokonseptin tuottamisessa ja järjestämisessä. 

- Opetustoimen kuumennuskeittiöiden tueksi tarvitaan keskitettyä ruoan 
valmistusta. 

- Keskitetyn valmistusyksikön investointikustannuksia ei siirretä 
tilaajahallintokunnalle niin, että asiakasviraston ruokahuoltopalvelujen 
kokonaiskustannukset nousevat, eikä myöskään palveluntuottajan 
nykyisiä tehtäviä siirretä asiakkaalle tai tilaajalle.

- Keskitetty ruoanvalmistus ei korvaa tai vähennä tulevaisuudessakaan 
opetustoimen toimipaikkojen keittiöiden investointitarvetta ja – 
kustannuksia. 

- Perusopetuksessa rakennetaan korttelikouluja, jolloin koulujen ja 
varhaiskasvatusviraston ruokahuoltopalvelut voidaan tuottaa samasta 
keittiöstä.

- Opetustoimen asiakasryhmien koko ruokapalveluprosessi toteutetaan 
vastuullisesti (ekologisuus, taloudellisuus ja sosiaalisuus) ja 
asiakasviraston/kaupungin arvojen mukaisesti. 

- Ruoan tuotanto-, kuljetus- ja palveluprosessi on mahdollisimman 
lyhyt. Raaka-aineet ja niistä valmistetut ruoat ovat mahdollisimman 
vähän prosessoituja.

- Opetuksen, oppilashuollon ja päivähoidon omaan toimintaan 
tarvitsemia tiloja ei voida edellyttää annettavaksi ruokahuollon 
käyttöön, jos se ei ole kohteen olemassa olevista tilaratkaisuista tai 
tiloista johtuen mahdollista, vaikka ruokatuotteiden toimitustapamuutos 
tai toimituskertojen vähentäminen sitä edellyttäisivät. Tämä seikka 
otetaan huomioon realiteettina selvityksen yhteydessä tehtävissä 
kustannusvertailuissa.

- Selvitetään, mitä ruokalistojen ruokatuotteista ja/tai komponenteista ei 
ole Helsingissä tarkoituksenmukaista valmistaa itse kaupungin omana 
tuotantona.

- Ruokahuoltokonseptiratkaisu sopeutuu nopeasti toimintaympäristössä 
ja asiakassegmenteissä tapahtuviin ja ennalta arvaamattomiin 
muutostarpeisiin, jotka voivat olla myös globaaleja. 
Asiakassegmenttien sisällä on eroja toimipaikkojen asiakkaiden perus- 
ja erityistarpeissa. Myös palveluverkon kiinteistöt eroavat toisistaan. 



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 390 (485)
Stadsfullmäktige

Kj/10
08.10.2014

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

Ruokahuoltopalvelujen on kyettävä joustamaan nopeasti ja ketterästi 
erilaisiin asiakkaan ja toimipaikan tarpeisiin sekä tilanteisiin.

- Selvitetään keskitetyn ruokahuoltokonseptin vaikutuksia Helsingin 
ruokapalveluihin erilaisissa poikkeustilanteissa (esimerkiksi keskitetyn 
yksikön mahdolliset tuotannolliset häiriöt) asiakassegmenteittäin, 
alueellisesti ja kaupunkitasolla.

- Selvitetään keittiöitä ja ravintolasaleja koskeva työjako, ylläpito ja 
kustannusvastuut tiloihin, laitteisiin ja välineisiin liittyvissä 
kysymyksissä.

- Keittiöverkoston ja ruokahuoltokonseptin kokonaisselvitysvastuu on 
kaupungin ulkopuolisella toimijalla ja selvitys teetetään keskushallinnon 
toimeksiantona sekä ohjaamana.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuus ja aikataulu

Kaupunginvaltuusto päätti 25.5.2005 oikeuttaa opetuslautakunnan 
kilpailuttamaan siivous- ja ruokapalvelut noin kahdeksasosassa (12.5 
%) kouluista ja toisen asteen oppilaitoksista. Opetuslautakunta päätti 
30.8.2005 ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutettavista kohteista, 
yhteensä 17 kohdetta sivupisteineen. 

Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti kilpailutukseen valitut eri 
kouluasteet, yhteistoimitilat (koulu ja sen yhteydessä oleva päiväkoti), 
koulu- ja kieliryhmät edustivat niiden suhteellista osuutta Helsingin 
kaupungin kouluverkosta ja ne olivat erilaisia niin koon, oppilasmäärän, 
tilaratkaisujen kuin kiinteistön iän suhteen. 

Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti opetusvirasto on seurannut 
kilpailutuksen vaikutuksia erityisesti palvelujen laatuun ja hintaan sekä 
antanut niitä koskevat lausunnot opetuslautakunnalle ja 
kaupunginhallitukselle. 

Opetusvirasto on huolehtinut palvelusopimuksen mukaisesti kaksi 
kertaa lukukaudessa laadunseurantakierroksista. Palveluntuottajat ovat 
toteuttaneet laadun seuraamiseksi kerran vuodessa oman 
asiakastyytyväisyyskyselyn ja raportoineet niiden tuloksista 
opetusvirastoa. Palvelusopimusten ja palvelukuvausten mukaisen 
laadun varmistamiseksi opetusviraston hankintapalvelut on panostanut 
toiminnan käynnistämisvaiheisiin ja järjestänyt kohteiden 
vastaanottotilaisuudet palveluntuottajan, asiakkaan ja tilaajan 
edustajien kanssa. Näin on varmistettu muun muassa se, että 
palvelusopimuksen osapuolilla on yhteneväinen näkemys palvelun 
laatu-, sisältö- ja määrätavoitteista.
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Opetuslautakunnan kaupunginhallitukselle antamissa aikaisemmissa 
selvityksissä, on kilpailutuksen laatuvaikutusten arvioinneissa todettu 
muun muassa, että palvelujen toiminnallinen ja tekninen laatu ovat 
kehittyneet ja parantuneet (esimerkiksi ateriavaihtoehdot), 
kilpailuttaminen on kehittänyt kunnan omaa palvelutuotantoa ja että 
kilpailuttaminen on alentanut merkittävästi palvelumaksuja siivous- ja 
ruokapalveluissa. 

Opetuslautakunta toteaa, että opetusvirastolla on hyvät valmiudet 
ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisen laajentamiselle ja sillä on 
käytössään laaja-alaista kilpailuttamisosaamista, ruoka- ja 
siivouspalvelujen asiantuntijoita, henkilöstön osaamista on tuettu ja 
varmistettu kouluttamalla henkilöstöä. Opetusvirastolla on hyvät ja 
vakiintuneet yhteistyömenettelyt Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen 
kanssa. 

Opetusvirasto on kilpailuttanut vuodesta 2006 kilpailutettujen koulujen 
yhteydessä olevien päiväkotien tai niiden ryhmien ruokapalvelut ja 
osittain myös niiden siivouspalvelut yhteistyössä 
varhaiskasvatusviraston kanssa. Opetusvirastolla ja varhais-
kasvatusvirastolla on eri organisaatiotasoilla toimivat yhteistyörakenteet 
ja -käytänteet. Yhteistyö on ollut myös kilpailuttamisessa tuloksellista, 
jota olemassa olevat yhteistyömenettelyt ja -käytänteet ovat tukeneet.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto ovat tuotteistaneet ja 
kuvanneet tilaamansa ruoka- ja siivouspalvelut yksityiskohtaisesti. 
Opetusvirastossa on käytössä tukipalveluissa tilaaja-tuottaja-
toimintapa, jossa tilaajan ja palveluntuottajan roolit on eriytetty. 
Ostettavista palveluista on tehty sopimukset ja palvelun sisältöä, 
määrää ja laatua määrittävät yksityiskohtaiset palvelukuvaukset 
laatukriteereineen. 

Opetuslautakunta on esittänyt 7.4.2009 kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginvaltuuston päätöksen 25.5.2005 perusteella kilpailulle 
avattujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutusta laajennettaisiin 
aiemmin kilpailutettujen kohteiden (12,5 %) lisäksi 20 prosentilla siten, 
että kilpailutettu osuus olisi 32.5 % opetusviraston koulujen ja toisen 
asteen oppilaitosten ruoka- ja siivouspalveluista. Lisäksi on todettu että 
laajentaminen tapahtuisi hallitusti ja asteittain.

Helsingin kaupungin koululaisten ja toisen asteen oppilaitosten 
opiskelijoiden määrä on 48 000 vuonna 2014. Volyymi on noin 1,82 
kertaa suurempi kuin Vantaan kaupungin ja yli 2,18 kertaa suurempi 
kuin Tampereen kaupungin koulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
ruokailijamäärä. Luvut sisältävät vain koululaiset ja toisen asteen 
oppilaitosten opiskelijat.
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Sisäisen ruokapalveluntuottajan koulu- ja opiskelijaruokapalvelujen 
volyymi on hyvin suuri verrattuna esimerkiksi Vantaan tai Tampereen 
kaupungin vastaavaan volyymiin. Jos opetusviraston koulu- ja 
opiskelijaruokapalveluista olisi nykyistä suurempi osa avattu 
kilpailutukselle (esimerkiksi yhteensä 32,5 %, nykyisen 12,5 % sijaan), 
jäisi sisäiselle palvelun tuottajalle edelleen merkittävän suuri osuus 
opetusviraston koulu- ja opiskelijaruokapalveluista (noin 32 400 
ruokailijaa, Tampereella on yhteensä noin 22 000 ruokailijaa ja 
Vantaalla yhteensä noin 26 400 ruokailijaa). Sisäisen palveluntuottajan 
osuus olisi tässäkin tilanteessa 1,23 kertaa suurempi kuin Vantaan 
kaupungin ja noin 1,47 kertaa suurempi kuin Tampereen kaupungin 
koulujen ja toisen asteen oppilaitosten ruokailijamäärä. Helsingissä on 
yhteensä noin 23 000 päiväkotilasta, mikä on 1,15 kertaa enemmän 
kuin päiväkotilapsia on yhteensä Vantaalla ja Tampereella.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuudesta opetuslautakunta 
toteaa seuraavaa:

- Opetustoimen ruokapalvelujen kilpailutusta avataan vähitellen ja 
hallitusti siten, että opetusviraston ruokapalveluista avataan 
kilpailutukselle vähintään 32,5 % (yhteensä noin 60 kohdetta) nykyisen 
12,5 % sijaan. 

- Tilaajahallintokunnalla on strategisesti merkittävissä ja hallintokunnan 
omaa ydintoimintaa tukevissa tehtävissä käytössään tilaajaosaaminen 
palvelujen sisällön, laadun ja määrän kuvaamiseen, laadunseurantaan 
ja palvelujen kilpailuttamiseen. 

- Opetusviraston osalta kilpailutuksen laajentaminen tehdään omana 
työnä ja olemassa olevilla resursseilla.

- Kilpailutusyhteistyötä syvennetään opetusviraston ja 
varhaiskasvatusviraston kanssa, jolloin niiden palveluverkkoa voidaan 
hyödyntää kokonaisuutena kilpailutuksessa ja kohteiden valinnassa.

- Kilpailutusyhteistyön avulla voidaan yhdistää kahden hallintokunnan 
asiantuntijaresursseja ja jakaa osaamista hallintokuntien välillä. 
Yhteistyötä voidaan hyödyntää myös laadunseurannassa ja asiakas-, 
tilaaja- sekä toimittajayhteistyössä. Tilaajahallintokuntien välinen 
yhteistyö tehostaa resurssien käyttöä myös kaupunkitasolla.

- Opetusviraston kilpailutusten yhteydessä jatketaan nykyisen 
käytännön mukaisesti ja yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa 
koulujen yhteydessä olevien päiväkotien ruokapalvelujen 
kilpailuttamista. 
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- Osa opetustoimen kilpailutettavista kohteista valitaan siten, että niissä 
on komponenttikeittiöt, niitä täydennetään läheisyydessä olevilla 
opetustoimen kohteilla, joissa on kuumennuskeittiöt sekä näiden 
keittiöiden läheisyydessä olevilla erikseen valituilla päiväkodeilla. 

- Kilpailutettavista kohteista voidaan muodostaa useamman 
kilpailutettavan kohteen osakokonaisuuksia (ryppäitä). 

- Kohteiden valinnassa pyritään otantaan, joka kuvaa koulu-, oppilaitos- 
ja päiväkotiverkkoa pienoiskoossa.

- Komponenttikeittiöiden ja ryppäiden kilpailutus mahdollistaa myös 
pienempien toimijoiden osallistumisen opetusviraston kilpailutuksiin.

- Komponenttikeittiöiden kilpailuttaminen ei aiheuttaisi myöskään 
ylimääräisiä investointikustannuksia. Investoinnit on mahdollista tehdä 
tarvittavilta osin nykyisen palveluverkon sisällä ja toteuttaa 
investointiohjelman mukaisesti kohteiden perus-parannusten 
yhteydessä.

- Kilpailutuksen laajentamisen käynnistäminen jaksotetaan esimerkiksi 
kahteen osaan viiden (5) vuoden ajalle. Jaksotuksessa otetaan 
huomioon varhaiskasvatusviraston kohteiden kilpailutuksen jaksotus ja 
samaan aikaan kilpailutettavien kohteiden kokonaismäärä sekä 
mahdollisesti samaan aikaan pääkaupunkiseudulla tapahtuvat 
naapurikaupunkien kilpailutusajankohdat.

Vastaavasti siivouspalvelujen kilpailutusta laajennetaan vähitellen 
siten, että opetustoimen siivouspalveluista olisi kilpailutettu vähintään 
32,5 %.

Hallintokuntien omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä opetuslautakunta toteaa seuraavaa:

Opetusviraston tukipalveluissa omana työnä tuottamia työtehtäviä ovat 
ruotsinkielisten päiväkotien päiväkotiapulaisten työtehtävät ja koulujen 
teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtävät.  

Päivähoidon päiväkotiapulaiset suorittavat pääosin päiväkotien 
siivouspalvelutehtäviä tai niihin läheisesti liittyviä muita tehtäviä sekä 
avustavat tarvittaessa hoitohenkilökuntaa. Opetuslautakunta puoltaa 
ruotsinkielisen päivähoidon omana toimintana tuottamien 
siivouspalvelujen keskittämistä tilaaja-tuottaja-toimintatavan mukaisesti 
siten, että tilaaja ja palveluntuottaja ovat eri organisaatioissa.

Teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtäviin kuuluu muun muassa:
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- Tarkistaa ja pitää kunnossa kaikki teknisentyön tilojen kone- ja 
henkilökohtaiset turva- ja suojalaitteet.

- Suorittaa metalli- ja puuntyöstökoneiden sekä laitteiden 
määräaikaishuollot.

- Ilmoittaa koneissa, laitteissa ja työkaluissa havaitsemansa viat ja 
puutteet sekä suorittaa niiden korjaukset.

- Osallistuu peruskorjattavien ja uusien kohteiden työmaakokouksiin ja 
avustaa teknisentyön laitteiden ja koneiden sekä tarvittavien turva- ja 
suojalaitteiden asentamiseen ja niiden käyttökuntoon saattamiseen 
sekä teknisentyön tilojen koneiden, laitteiden ja välineiden muuttoon.

- Suorittaa teknisentyön tilojen koneiden/laitteiden, varusteiden ja 
työkalujen perushuollot

Opetuslautakunnan näkemys on, että omana toimintana tuotettujen 
kalustonhoitopalvelujen keskittäminen voidaan toteuttaa Helsingin 
kaupungin strategiaohjelman mukaisesti.

Teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtävissä on erityisesti 
varmistettava, että tilaajaorganisaatiossa on ostettavan palvelun 
tilaajaosaamista teknisentyön kalustonhoidon palvelun määrän, sisällön 
ja laadun kuvaamiseen sekä laadunseurantaan.

Mahdollisen teknisentyön kalustonhoidon palvelutehtävän 
keskittämisen yhteydessä on lisäksi selvitettävä, missä 
kaupunkiorganisaatiossa teknisentyön kalustonhoitopalvelun 
edellyttämät kunnossapito- ja huoltomäärärahat ovat sekä, miten niihin 
liittyvät kilpailuttamis- ja tilaamistoiminnot järjestetään.

Jos teknisentyön kalustonhoitopalvelut keskitetään, on varmistuttava, 
että työn tuottavassa organisaatiossa on käytettävissä riittävät resurssit 
työtehtävien suorittamiseksi, jotta voidaan varmistua teknisentyön 
edellyttämästä työturvallisuudesta.

Käsittely

17.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara ehdotti, että lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen 
jälkeen lisätään seuraavaa: "Kuntalain kuntien liikelaitosten toimintaa 
kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavat muutokset ja 
kilpailuneutraliteetti säädökset eivät anna perusteita Palmia -
liikelaitoksen tuottamista palveluista luopumiseen ja niiden 
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kilpailutukseen opetus- ja varhaiskasvatusvirastossa. Palmia on 
tuottanut toimialaansa kuuluvia palveluita kustannustehokkaasti ja 
luotettavasti. Palmian on edelleenkin mahdollista tuottaa koulujen ja 
päiväkotien ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalvelut kunnallisena 
liikelaitoksena ja nykyisen laajuisena toimintana edellyttäen, että 
Palmia -liikelaitos toimii markkinoilla vain vähäisessä määrin ja 
satunnaisesti."

Kannattaja jäsen Razmyar

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran vastaehdotus

Jaa-äänet: 8
jäsenet Ahva, Korolainen, Nordman, Palm, Raittinen, Rydman,  Ørsted, 
puheenjohtaja Krohn

Ei-äänet: 3
jäsenet Jalovaara, Leoni, Razmyar

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus äänin 8-3.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi
Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 17.06.2014 § 144

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen 
lähtökohdista, ruokahuoltopalveluiden kilpailutuksen laajuudesta sekä 
varhaiskasvatusviraston omana toimintana tuottamien tukipalvelujen 
keskittämisestä seuraavan lausunnon:

Ruokahuoltopalvelukonseptin kokonaisselvityksen lähtökohdat
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Päivähoidon ruokapalvelujen järjestämistä ohjaa 
varhaiskasvatusviraston ja Palmian välinen sopimus, joka on voimassa 
toistaiseksi. Opetusviraston kilpailuttamissa kohteissa on mukana neljä 
päiväkotia, joilla on yhteiset keittiöt koulujen kanssa.

Varhaiskasvatusviraston ruokahuollon hankinnan arvo on 26 milj. 
euroa. Päivähoidossa ruokailee päivittäin noin 21 000 lasta, ja 
ruokailevan henkilökunnan määrä on noin 5 000. Ruokapalvelua 
tarjotaan 322 eri osoitteessa. Lisäksi Palmia toimittaa ruoan 63 
ryhmäperhepäiväkotiin sekä välipalat sekä kesäruoan 65 
leikkipuistoon. Kehitysvammaisten ja autististen lasten 
iltapäivätoimintaa on 23 toimipisteessä. 

Päivähoidon palveluverkko laajenee alle kouluikäisten väestönkasvun 
myötä. Vuosina 2015–2023 lasten määrän arvioidaan kasvavan noin 5 
500 lapsella, mikä tarkoittaa 37 uutta noin 150 lapsen päiväkotia. 

Päivähoidossa ja kotona nautitut ateriat ja välipalat muodostavat 
yhdessä lapsen ruokavalion kokonaisuuden. Päivähoidon ateriat 
kattavat 2/3 lapsen ravinnontarpeesta ja kotiin jää vain 1/3 
ravinnontarpeesta. Ruoan ravitsemuksellinen laatu on lasten 
hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Päivähoidossa ruokailu on 
osa lapsen varhaiskasvatusta. Lapsena opitut ruokailutottumukset ja -
tavat ohjaavat myöhempää syömistä ja niillä on kauaskantoisia 
vaikutuksia lasten terveyteen ja kasvatukseen. Päivähoidossa lasta 
kannustetaan tutustumaan uusiin raaka-aineisiin ja maistamaan 
erilaisia ruokia. Tarkemmat tavoitteet ja suositukset on määritelty 
Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa ravitsemussuosituksessa 
vuodelta 2004 ”Lapsi, perhe ja ruoka”. Ruokalistoja ja tuotevalikoimia 
suunnitellaan ja kehitetään asiakasta kuullen.

Varhaiskasvatuslautakunta ei pidä järkevänä ruokahuollon 
toimintamallin muuttamista hajautetusta kokonaan keskitettyyn, koska 
kaupunki on investoinut laajaan päiväkotien keittiöverkostoon. Keittiöt 
ovat hyväkuntoisia ja suurin osa tiloista mahdollistaa ruoan 
valmistamisen kokonaan tai osittain. Kuumennuskeittiöiden toimintaa 
tukemaan tarvitaan valmiin kylmän ruoan toimituksia ja jakelukeittiöiden 
osalta valmiin kuuman ruoan toimituksia. Elintarvikelaki (23/2006) 
edellyttää mm. että elintarvikehuoneiston sekä siellä harjoitettavan 
toiminnan tulee täyttää niille elintarvikemääräyksissä asetetut 
vaatimukset.

Ruokahuolto on kokonaispalvelu, josta vastaa palveluntuottajan 
henkilökunta päiväkodin tarpeen mukaan. Ruokahuoltoon liittyviä 
työtehtäviä ei voida siirtää hoito- ja kasvatushenkilökunnalle, eikä 
pelkkää ruoan tuotantoa voida eriyttää muusta ruokahuollosta. 
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Ruokahuollosta noin 80 % tuotetaan hajautetun mallin mukaisesti ja 20 
% keskitettynä.

Ruokahuollon toimintamallista riippumatta palveluntuottaja tarvitsee 
aina kohteeseen keittiötilat, vaikka ruoka toimitettaisiinkin 
keskuskeittiöstä. Tuotantoprosessin on oltava lähellä ja tuotevalikoiman 
oltava mahdollisimman luonnonmukaista tuoretta ruokaa. 
Palveluntuottajan on järjestettävä toiminta käytössä olevien tilojen 
mukaan, sillä lisäinvestoinnit eivät ole mahdollisia.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen laajuus 

Selvitystyöryhmän loppuraportissa on lähdetty opetusviraston, sosiaali- 
ja terveysviraston sekä varhaiskasvatusviraston näkemyksiin perustuen 
siitä laskennallisesta oletuksesta, että kilpailutuksen määrä kaupungin 
ruokahuoltopalveluissa tulisi olemaan noin 30 %. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta varhaiskasvatusviraston osalta liian korkeana.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen noin 30 %:iin 
merkitsisi varhaiskasvatusviraston osalta yli 80 päiväkodin 
ruokapalvelun kilpailuttamista. Käytännössä näin laaja kilpailuttamien ei 
ole lyhyellä aikavälillä mahdollista. Päivähoidossa ruokahuoltopalvelun 
on oltava joustavaa, luotettavaa ja ydintoimintaa tukevaa. 
Ruokahuoltotoiminnan on oltava resurssit huomioiden kestävää ja 
vastuullista toimintaa ja sen kilpailuttamista tulee harkita 
kohdekohtaisesti.

Laadukkaan palvelun saatavuuden takaamiseksi kaupungin on 
katsottava ruokahuollon kilpailuttamista yhtenä kokonaisuutena.

Tällä hetkellä koulujen yhteydessä kilpailutetut päivähoitoyksiköt ovat 
edullisempia. Edulliseen hintaan vaikuttavat kilpailutuksessa mukana 
oleva koulu- ja päiväkotikokonaisuus. Yhteistyö opetusviraston kanssa 
on luontevin tapa lisätä asteittaista alueellista kilpailutusta seuraavan 
viiden vuoden aikana. Varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto toimivat 
usein samassa kiinteistössä ja palvelut tuotetaan samassa keittiössä. 
Koulut ja päiväkodit sijaitsevat lähekkäin. Kilpailuttamista voidaan lisätä 
nykyisen käytännön mukaisesti yhteistyössä opetusviraston kanssa.

Kohteet valitaan siten, että koululla on komponenttikeittiö ja 
kokonaisuutta täydennetään läheisyydessä olevilla koulu- ja erikseen 
valituilla päiväkotikohteilla, joissa on kuumennus- tai jakelukeittiöt. 
Kilpailutettavista kohteista voitaisiin muodostaa useamman 
kilpailutettavan kohteen osakokonaisuuksia ns. koulu- ja 
päiväkotiryppäitä. Kilpailutettavia ryppäitä voisi olla esim. 8–10 
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kappaletta. Jokaisessa ryppäässä olisi arviolta mukana päiväkotikohde 
tai -kohteita 1–5 kappaletta keittiön ruoanvalmistuskapasiteetista 
riippuen. Rypäsmallin mukaan toteutettu kilpailutus tarkoittaa vähintään 
10 päiväkotia ja enintään 50 päiväkotia. Tarkempi laajuus voidaan 
määritellä vasta virastojen yhteisen suunnitelman pohjalta.

Varhaiskasvatustoimen talonrakentamishankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksessa vuosille 2015–2024 on useita yhteisiä 
hankkeita opetusviraston kanssa. Tiheän palveluverkon hyödyntämien 
on järkevää kilpailutukseen liittyvää kokonaisuutta pohdittaessa. 
Hallittua kilpailuttamista voidaan harkita myös tulevien 
monihallintokunnallisten kohteiden ja uusien yli 200 lapsen päiväkotien 
osalta. 

Varhaiskasvatusvirastossa ei ole riittävästi ruokapalvelun 
kilpailuttamiseen tarvittavaa henkilöresurssia. Kilpailuttamisen 
lisääntyessä on hyödynnettävä entistä enemmän hankintakeskuksen 
asiantuntijaresurssia. Kilpailuttamisen toteuttaminen edellyttää 
siirtymäaikaa.

Varhaiskasvatusviraston olemassa oleva yhden henkilön ruokapalvelun 
asiantuntijaresurssi tarvitaan jatkossakin viraston omaan päivittäisen 
palvelun tukemiseen, sisällön tuottamiseen ja laadun valvontaan sekä 
virastojen väliseen yhteistyöhön.    

Puhtauspalvelujen keskittäminen

Puhtauspalveluita järjestetään sekä viraston omana toimintana että 
ostopalveluna. Varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen 
kokonaiskustannukset ovat noin 12 milj. euroa vuodessa, josta oman 
tuotannon osuus on 8 milj. euroa (noin 67 %). Varhaiskasvatusvirasto 
hankkii puhtauspalveluja noin 4 milj. eurolla vuodessa. 

Osa varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen hankinnasta on jo 
keskitetty Palmia-liikelaitokseen. Hankinnan arvo on noin 3,2 milj. 
euroa (80 % hankinnoista). 

Palmia-liikelaitoksen Catering Koulu- ja päiväkotiyksikön kanssa 
solmitun Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen arvo on noin 2,8 milj. 
euroa vuodessa ja se koskee noin 130 toimipistettä, joissa ruoka- ja 
ylläpitosiivouspalvelutyöt sekä tekstiilihuolto on yhdistetty yhdelle 
henkilölle. Tämä ratkaisu on tehty ruokapalvelun siirron yhteydessä 
1.8.2010 kokonaispalvelun takaamiseksi pienissä yksiköissä.

Palmia-liikelaitoksen Siivouspalveluyksiköltä hankitaan palvelua noin 
0,4 milj. eurolla.
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Näiden sopimusten lisäksi virastolle ostetaan puhtauspalveluja 0,8 milj. 
eurolla yksityisiltä sopimus- ja puitesopimuskumppaneilta. 
Määräaikaisen ja tilapäisen ylläpitosiivouksen puitesopimus päättyy 
30.4.2016. Lattioiden perussiivouksen puitesopimuksen optiovuosi 
päättyy 28.2.2015. Näissä sopimuksissa ei ole sitouduttu 
vähimmäisostomääriin. Lisäksi ikkunoiden pesuista on sopimus, joka 
päättyy 30.11.2014. Keskitettäessä puhtauspalvelut Palmiaan 
edellytetään, että myös nämä sopimukset siirtyvät keskittämisen 
yhteydessä palvelun tuottajalle. Tekstiilihuoltoon palvelua ostetaan 
erityistilanteissa.

Varhaiskasvatuslautakunta puoltaa varhaiskasvatusviraston omana 
toimintana tuotettujen puhtauspalveluiden keskittämistä Palmiaan. 
Toimipisteiden määrän kasvaessa ja palveluverkon tihetessä on 
tilaajalla ja palveluntuottajalla paremmat mahdollisuudet kehittää 
palvelua yhtenä selkeänä kokonaisuutena taloudellisempaan suuntaan. 
Puhtauspalveluiden keskittäminen yhdelle palveluntuottajalle 
selkeyttäisi kokonaisuutta sekä tilaajan ja tuottajan rooleja.

Keskittäminen tulisi koskemaan noin 280 päiväkoti- ja 
leikkipuistoapulaisen vakanssia, joista tällä hetkellä on noin 250 
täytettynä. Päivähoitoa, leikkipuisto- ja kerhotoimintaa on likimain 460 
osoitteessa, joissa siivottavaa pinta-alaa on yhteensä noin 180 000 m2.

Kokemukset Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaisista 
yhdistelmävakansseista ovat olleet hyviä ja ne tulee säilyttää 
jatkossakin niin, että tilaaja voi hankkia palvelut päivähoidon tarpeen 
mukaan Cateringin puolelta.

Siivous on tukipalveluna keskeinen mm. infektioiden ehkäisemisessä ja 
siivoushenkilökunta on kiinteästi osa päiväkotien henkilökuntaa. Jos 
siivous päätetään keskittää Palmiaan, on varhaiskasvatuslautakunnan 
mielestä varmistettava, että siivous pysyy saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa, henkilökunta on mahdollisimman pysyvää ja 
kiinteä osa päiväkodin työyhteisöä. Keskittäminen ei myöskään saa 
johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-tuottajan roolit rajaavat turhaan 
toimenkuvia eikä mielekäs yhteistyö toteudu.

Palmiaan keskitettäviin puhtauspalveluihin tulee sisältyä 
ylläpitosiivouksen (päivittäin tai harvemmin tehtävä säännöllisen, 
puhtautta ylläpitävän siivouksen) lisäksi myös perussiivoukset 
(ikkunoiden pesu, pinttyneen, kiinnittyneen lian ja vahan poistaminen 
lattioilta ja muilta pinnoilta ja tarvittaessa lattian vahaaminen), jotka 
varhaiskasvatusvirasto ostaa tällä hetkellä kaupungin ulkopuolisilta 
puitesopimuskumppaneilta.
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Palveluverkko muuttuu jatkuvasti ja palvelun tarve kasvaa. Jatkossakin 
on taattava varhaiskasvatusviraston puhtauspalvelujen 
asiantuntijaresurssin riittävyys. Varhaiskasvatusviraston suunnittelija 
mitoittaa keskittämisen jälkeenkin tarvittavan palvelun määrän, toimii 
viraston puhtauspalvelun asiantuntijana ja yksiköiden esimiesten 
tukena laadun tarkkailussa sekä sopimuksen noudattamisessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2005:28 ”Infektioriskin 
vähentäminen päivähoidossa” ohjaa päiväkoti-ikäisten lasten tilojen 
puhtaanapitoa. Infektioriskistä johtuen siivouksessa ja tekstiilihuollossa 
tulee erityisesti muistaa aseptiikka ja muut hyvään hygieniaan 
vaikuttavat seikat. 

Koska päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut ovat keskeinen tukipalvelu, 
tulisi asia tuoda lautakuntaan uudelleen lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Henkilöstötoimikunta on käsitellyt lausuntoa kokouksessaan 10.6.2014. 
Ote kokouksen pöytäkirjasta on liitteenä.

Käsittely

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla 
"Kokemukset Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaisista 
yhdistelmävakansseista" jälkeen uusi kappale: "Siivous  on 
tukipalveluna keskeinen mm. infektioiden ehkäisemisessä ja 
siivoushenkilökunta on kiinteästi osa päiväkotien henkilökuntaa. Jos 
siivous päätetään keskittää Palmiaan, on varhaiskasvatuslautakunnan 
mielestä varmistettava, että siivous pysyy saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa, henkilökunta on mahdollisimman pysyvää ja 
kiinteä osa päiväkodin työyhteisöä. Keskittäminen ei myöskään saa 
johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-tuottajan roolit rajaavat turhaan 
toimenkuvia eikä mielekäs yhteistyö toteudu".

Kannattajat: Tuomas Tiihonen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Sosiaali- ja 
terveysministeriön opas 2005:28" jälkeen uusi kappale: Koska 
päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut ovat keskeinen tukipalvelu, tulisi 
asia tuoda lautakuntaan uudelleen lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa.
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Kannattajat: Tuomas Tiihonen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla 
"Selvitystyöryhmän loppuraportissa on lähdetty" jälkeen: 
”Varhaiskasvatuslautakunta pitää ehdotettua 30 %:n kilpailutettua 
osuutta varhaiskasvatusviraston osalta liian korkeana”.

Kannattajat: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan kappaleen, joka alkaa sanoilla "Tällä 
hetkellä koulujen yhteydessä kilpailutetut päivähoitoyksiköt" viimeinen 
lause "Kilpailuttamista voidaan lisätä nykyisen käytännön mukaisesti 
yhteistyössä opetusviraston kanssa.".

Kannattajat: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla 
"Keskittäminen tulisi koskemaan noin 280 päiväkoti- ja 
leikkipuistoapulaisen vakanssia", jälkeen omaksi kappaleeksi seuraava 
teksti:
”Varhaiskasvatuslautakunta ei näe Palmian yhtiöittämistä 
kilpailuneutraliteettiperiaatteen toteuttamisen tai oman toimintansa 
kannalta perusteltuna. Mikäli yhtiöittämiseen päädytään, mahdolliset 
keskittämiset tulisi toteuttaa ennen yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun 
Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja vielä liikelaitosmuodossa tai 
inhouseyhtiönä.”

Kannattajat: Terhi Mäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Kokemukset 
Siivous- ja ruokapalvelusopimuksen mukaisista 
yhdistelmävakansseista" jälkeen uusi kappale: "Siivous on 
tukipalveluna keskeinen mm. infektioiden ehkäisemisessä ja 
siivoushenkilökunta on kiinteästi osa päiväkotien henkilökuntaa. Jos 
siivous päätetään keskittää Palmiaan, on varhaiskasvatuslautakunnan 
mielestä varmistettava, että siivous pysyy saumattomana osana 
päiväkotien toimintaa, henkilökunta on mahdollisimman pysyvää ja 
kiinteä osa päiväkodin työyhteisöä. Keskittäminen ei myöskään saa 
johtaa tilanteeseen, jossa tilaajan-tuottajan roolit rajaavat turhaan 
toimenkuvia eikä mielekäs yhteistyö toteudu".
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi 
Mäki, Aleksi Niskanen, Laura Nurminen, Tuomas Tiihonen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Sosiaali- ja 
terveysministeriön opas 2005:28" jälkeen uusi kappale: Koska 
päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut ovat keskeinen tukipalvelu, tulisi 
asia tuoda lautakuntaan uudelleen lausunnolle ennen 
valtuustokäsittelyä, kun Palmian hallintomalli on päätetty 
kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi 
Mäki, Aleksi Niskanen, Laura Nurminen, Tuomas Tiihonen, Sanna 
Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Selvitystyöryhmän 
loppuraportissa on lähdetty" jälkeen: ”Varhaiskasvatuslautakunta pitää 
ehdotettua 30 %:n kilpailutettua osuutta varhaiskasvatusviraston osalta 
liian korkeana”.

Jaa-äänet: 3
Mukhtar Abib, Laura Nurminen, Tuomas Tiihonen
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Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Jani Moliis, Terhi Mäki, Aleksi 
Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 6–3.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen, joka alkaa sanoilla "Tällä hetkellä 
koulujen yhteydessä kilpailutetut päivähoitoyksiköt" viimeinen lause 
"Kilpailuttamista voidaan lisätä nykyisen käytännön mukaisesti 
yhteistyössä opetusviraston kanssa.".

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Jani Moliis, Laura Nurminen, Tuomas 
Tiihonen

Ei-äänet: 4
Veronika Honkasalo, Terhi Mäki, Aleksi Niskanen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Veronika 
Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5–4.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen, joka alkaa sanoilla "Keskittäminen 
tulisi koskemaan noin 280 päiväkoti- ja leikkipuistoapulaisen 
vakanssia", jälkeen omaksi kappaleeksi seuraava teksti:
”Varhaiskasvatuslautakunta ei näe Palmian yhtiöittämistä 
kilpailuneutraliteettiperiaatteen toteuttamisen tai oman toimintansa 
kannalta perusteltuna. Mikäli yhtiöittämiseen päädytään, mahdolliset 
keskittämiset tulisi toteuttaa ennen yhtiöittämistä siinä vaiheessa, kun 
Palmia harjoittaa kyseisiä toimintoja vielä liikelaitosmuodossa tai 
inhouseyhtiönä.”

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Jani Moliis, Laura Nurminen, Tuomas 
Tiihonen
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Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Terhi Mäki, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 1
Sanna Vesikansa

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Veronika 
Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5–3. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi
Paula Tellervo Merikallio, suunnittelija (siivoustyö), puhelin: 310 43509

paula.t.merikallio(a)hel.fi
Erja Suokas, ruokapalveluvastaava, puhelin: 310 43246

erja.suokas(a)hel.fi

Palmia-liikelaitoksen jk 05.06.2014 § 32

HEL 2014-001702 T 00 01 00

Lausunto

Palmia-liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon:

Palmia-liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon: 

Kuntien liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, 
kuntalain muutoksen tultua voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan 
laajuutta ja hallintomallia on selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian 
edustajista muodostettu selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen 
mukaan, kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen.
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Palmian johtokunta katsoo, että Palmian hallintomalleja selvittäneen 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa 
kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja 
terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On tärkeää, että mm. koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat ateria-, kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen toimitusvarmuus on 
korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta.

Palmian johtokunta toteaa kantanaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Johtokuntaa esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Käsittely

05.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Karita Toijonen: PUHEENJOHTAJAN ESITYS JOHTOKUNNAN 
LAUSUNNOKSI PALMIAN HALLINTOMALLISTA

Palmia – liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon: 

Kuntien liikelaitosten toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, 
kuntalain muutoksen tultua voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan 
laajuutta ja hallintomallia on selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian 
edustajista muodostettu selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen 
mukaan, kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
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toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen.

Palmian johtokunta katsoo, että Palmian hallintomalleja selvittäneen 
selvitystyöryhmän raportti ei anna perusteita luopua hyvin toimivasta 
liikelaitosmallista. Palmian tuottamat palvelut ovat tärkeä osa 
kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, varhaiskasvatus-, sosiaali- ja 
terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On tärkeää, että mm. koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat ateria-, kiinteistöhuolto- ja 
siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen toimitusvarmuus on 
korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena tuottanut toimialansa 
palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti. 

Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta.

Palmian johtokunta toteaa kantanaan kaupunginhallituksen 
konsernijaostolle, että Palmian on perusteltua jatkaa toimintaansa 
nykyisen laajuisena liikelaitoksena. Johtokuntaa esittää, että 
kaupunginkansliaa kehotetaan valmistelemaan vuoden 2014 aikana 
hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutos, jossa määritellään 
Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, 
laitoksille ja yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla 
kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrässä.  

Kannattajat: Anu Suoranta

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: PUHEENJOHTAJAN ESITYS JOHTOKUNNAN 
LAUSUNNOKSI PALMIAN HALLINTOMALLISTA

Palmia – liikelaitoksen hallinto- ja toimintamallia käsitelleen 
selvitystyöryhmän esityksestä ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston 
asian jatkovalmistelun päätöksestä Palmian johtokunta antaa 
seuraavan lausunnon:  Kuntien liikelaitosten toimintaa 
kilpailutilanteessa markkinoilla rajaavan, kuntalain muutoksen tultua 
voimaan syksyllä 2013, Palmian toiminnan laajuutta ja hallintomallia on 
selvittänyt kaupunginkanslian ja Palmian edustajista muodostettu 
selvitystyöryhmä. Selvitystyöryhmän esityksen mukaan, 
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kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt esittää 
äänestyspäätöksellä Palmian ruokahuoltotoiminnan (pois lukien 
henkilöstöruokailu) säilyttämistä liikelaitoksena ja muiden Palmian 
toimintojen osalta kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotus 
toimintojen yhtiöittämisestä. Selvitysryhmän raportin mukaan 
yhtiöitettävissä toiminnoissa kaupungin tulisi avata palveluhankinnat 
kilpailulle siirtymäkauden jälkeen. Palmian johtokunta katsoo, että 
Palmian hallintomalleja selvittäneen selvitystyöryhmän raportti ei anna 
perusteita luopua hyvin toimivasta liikelaitosmallista. Palmian tuottamat 
palvelut ovat tärkeä osa kaupungin asukkaille tarjoamia opetus-, 
varhaiskasvatus-, sosiaali- ja terveys- ja joukkoliikennepalveluita. On 
tärkeää, että mm. koulujen, päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemat 
ateria-, kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelut ovat laadukkaita ja palvelujen 
toimitusvarmuus on korkealla tasolla. Palmia on liikelaitoksena 
tuottanut toimialansa palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja luotettavasti.  
Palmia voi jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, jos markkinoille tarjotaan 
palveluita vain satunnaisesti. Palmian toiminnan taloudelliset 
edellytykset voidaan varmistaa hyväksymällä kaupungin palvelujen 
hankintastrategia, jossa määritellään merkittävä osa kaupungin 
virastojen ja laitosten palvelujen hankinnoista tehtäväksi suorina 
kaupungin sisäisinä hankintoina Palmialta. Palmian johtokunta toteaa 
kantanaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että Palmian on 
perusteltua jatkaa toimintaansa nykyisen laajuisena liikelaitoksena. 
Johtokuntaa esittää, että kaupunginkansliaa kehotetaan 
valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian 
johtosääntöön muutos, jossa määritellään Palmian tuottavan 
toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja 
yhteisöille ja jossa todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain 
mukaisesti vain vähäisessä määrässä.    

Jaa-äänet: 2
Jukka Mattila, Nina Sillantaka

Ei-äänet: 6
Cecilia Ehrnrooth, Annikki Finnig, Janne Länsipuro, Anu Suoranta, 
Karita Toijonen, Samuli Vapaasalo

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Pauliina Posti

Antti Värtelä: Esittelijä ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä.
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Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että hallintomalliasiaa ja 
johtokunnan nyt käsiteltyä esitystä on käsitelty Palmia-liikelaitoksen 
henkilöstötoimikunnan 4.6.2014 pidetyssä kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)palmia.fi
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§ 323
Detaljplaneändring för kvarteren 10577, 10578, 10593 och 10625 i 
Fiskehamnen (nr 12227) 

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för kvarteren 
nr 10577, 10578, 10593 och 10625 och för gatu- och vattenområden i 
10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning nr 12227, daterad 12.11.2013 och 
ändrad 16.6.2014, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Områdena är belägna i östra delen av innerstaden, i omedelbar närhet 
av Fiskehamnens centrum. Ändringsområdet är tredelat. Området i 
öster begränsas av norra kanten av metrobanan, Englandsskvären, 
Arielgatan, Sörnäskajen och Norsörssundet. Området i väster 
begränsas av Tågvägen, Stenkolsgatan, Leogatan och Hermanstads 
strandväg. Området i söder omfattar Fiskehamnsgränden och kvarteret 
10625.     

Detaljplaneändringen möter ett förändrat behov av områden för 
Österleden nära Fiskehamnens centrum, svarar mot förändringar i 
fråga om områden reserverade för spårvagnstrafik och tillgodoser 
behov inom sjötrafiken. Österleden förläggs till en bro för att 
Fiskehamnens centrum ska kunna byggas. Samtidigt justeras 
markanvändningen och byggrätten för de obebyggda 
kvartersområdena för kontorsbyggnader. Kvarteret 10577 får ökad 
byggrätt och nya gränser. Kvarteret 10578 blir vattenområde, och en 
hållplats för sjötrafik är tillåten där. Kvarteret 10593 får ökad byggrätt 
och nya gränser. Kvarteret 10625, som är avsett för allmänna 
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byggnader, ersätts med en öppen plats där en servicebyggnad eller en 
allmän byggnad får uppföras. Spårvagnstrafik blir möjlig på öppna 
platser och på Fiskehamnsgränden.  

Föredragandens motiveringar

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors upptaget som område 
för centrumfunktioner och område för förvaltning och offentlig service. 
En motorgata/huvudgata och metron begränsar området i norr. 
Förslaget till detaljplaneändring följer generalplanen. 

Enligt de gällande detaljplanerna nr 12070, 12106 och 11780 från 
2013, 2012 respektive 2009 är områdena kvartersområde för 
kontorsbyggnader och gatuområde/kvartersområde för allmänna 
byggnader och gatuområde/kvartersområde för kontorsbyggnader, 
gatuområde och vattenområde. Kontorsbyggnaderna får ha två till 
sexton våningar beroende på vilket kvarter det gäller.

Området är i stadens ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Inga åsikter framfördes om utkastet till detaljplaneändring.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
5.12.2013–17.1.2014. Inga anmärkningar framställdes.

Utlåtanden

Nämnden för allmänna arbeten, social- och hälsovårdsverket, 
affärsverket trafikverket (HST), samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster (HRM)/vattenförsörjning, samkommunen 
Helsingforsregionens trafik (HRT), Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gav utlåtande om 
förslaget till detaljplaneändring.

Räddningsnämnden, miljönämnden, byggnadstillsynsverket, 
fastighetskontoret och Helen Elnät Ab har ingenting att invända mot 
förslaget till detaljplaneändring.

Nämnden för allmänna arbeten påpekar att detaljplaneändringen inte 
orsakar merkostnader för byggnadskontoret.



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 411 (485)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
08.10.2014

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

Social- och hälsovårdsverket kräver att de risker som Hanaholmens 
kraftverk för med sig utreds tillräckligt noggrant i fråga om alla 
planlagda funktioner i den zon som omfattas av ett krav att Säkerhets- 
och kemikalieverket ska konsulteras vid planläggning i närheten.

Affärsverket trafikverket påpekar att utrymme måste lämnas för en 
spårväg inom gatuområdet och att det buller och de vibrationer som 
spårvagnstrafik orsakar i bostadshus måste beaktas. HST uppmanar 
stadsplaneringskontoret att precisera planerna för spårvägssystemet i 
fråga om den helhet som sträcker sig från Fiskehamnen i söder till 
spårvägen i Kronberget och i norr till kollektivtrafiken i Gumtäkt.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik hänvisar till ett 
ställningstagande där HRT framhåller att spårvägsbanorna i 
Fiskehamnen måste planeras i samråd med HST och HRT med 
utgångspunkt i att de ska bilda ett tekniskt välfungerande 
spårvägssystem och stödja den spårbundna trafiken i området. Vid 
planläggning nära spårvägsbanor måste det ses till att det buller och de 
vibrationer som spårtrafiken orsakar beaktas i byggandet.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster/vattenförsörjning 
meddelar att förslaget till detaljplaneändring inte kräver att allmänna 
vatten- och avloppsledningar flyttas. VA-näten ska beaktas vid den 
fortsatta planeringen. 

Säkerhets- och kemikalieverket påpekar att det i närheten av området 
finns två anläggningar där kemikalier klassificerade som farliga 
upplagras och hanteras: stadens partitorg och Helsingfors Energis 
kraftverk på Hanaholmen. Tukes bedömer utifrån information om 
anläggningarna att de inte innebär en direkt fara för området och därför 
inte är ett hinder för att detaljplaneändringen genomförs.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland säger i sitt utlåtande att 
kvarteret 10578 inte får något kontorshus utan blir vattenområde. I och 
med att kontorshuset inte byggs stiger bullernivån vid fasaden på 
bostadshuset i söder. De eventuella konsekvenser 
detaljplaneändringen har i fråga om bullerbekämpningen i 
grannkvarteret måste bedömas. 

Utlåtandena ingår i sin helhet i beslutshistorien. Utlåtandena i 
sammandrag och genmälena i sin helhet ingår i rapporten över 
växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som tas upp i utlåtandena beaktades då förslaget till 
detaljplaneändring utarbetades och kommer att beaktas vid den 
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fortsatta planeringen. Säkerhetsriskerna förknippade med  Helsingfors 
Energis kraftverk Hanaholmen B kartlades då en delgeneralplan 
utarbetades för Fiskehamnen (Sörnässtranden och 
Hermanstadsstranden). Då en detaljplan utarbetades för 
Fiskehamnens centrum gjordes det en utredning om kraftverket 
Hanaholmen B och toppvärmecentralen med en modell över hur 
utsläpp sprider sig. Riskerna förknippade med kraftverksfunktionerna 
har också utretts i samband med planerade förändringar på kraftverket 
och vid planering som gällt detaljplaner för området, t.ex. för 
Hanaholmsspetsen. I förslaget till detaljplaneändring ingår ingenting 
som ökar riskerna för Fiskehamnen.    

Då en detaljplaneändring (nr 11780) utarbetades för Sörnäsudden 
beaktades det i bullerplaneringen att kvarteren kan bebyggas i 
varierande ordning och att kontorsbyggnader inte behöver uppföras i 
kvarteren 10577 och 10578 för att kvarteren i söder ska kunna 
bebyggas. Då Sörnäsudden planlades kom det fram att den 
genomsnittliga bullernivån vid norra fasaden på flervåningshusen i 
kvarteren 10579 och 10580 blir ca 71–72 dB på dagen i det fall att det 
inte finns byggnader eller konstruktioner som hindrar att bullret från 
Österleden sprider sig. Enligt detaljplanen gäller som krav på 
ljudreduktion för de nämnda fasaderna 36 dBA i kvarteret 10580 och 
37 dBA i kvarteret 10579. 

Stadsplaneringskontoret har på basis av den fortsatta planeringen 
ändrat förslaget till detaljplaneändring så att följande bestämmelse nu 
finns på detaljplanekartan: "I kvarteret 10577 ska en trappförbindelse 
för allmän gång som är öppen dygnet runt byggas mellan Brändö bro 
och marknivån."

Detaljplanebeskrivningen har med anledning av utlåtandet från 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland kompletterats vad 
konsekvensbedömningen beträffar. 

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med det av 
stadsplaneringsnämnden tillstyrkta och av stadsplaneringskontoret 
justerade förslaget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12227 kartta, päivätty 
12.11.2013, muutettu 16.6.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12227 selostus, päivätty 
12.11.2013, muutettu 16.6.2014

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti liitteineen 12.11.2013, täydennetty 16.6.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

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

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Ympäristölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Pelastuslautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Kiinteistövirasto
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 951

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
kortteleiden 10577, 10578, 10593 ja 10625 sekä katu- ja vesialueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 12.11.2013 päivätyn ja 16.6.2014 
muutetun piirustuksen numero 12227 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.6.2014

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Ksv 2181_8

10. kaupunginosan (Sörnäinen) kortteleita 10577, 10578, 10593 ja 
10625 sekä katu- ja vesialueita koskevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12227 annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 12.11.2013 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos vastaa Itäväylän muuttuneisiin tilantarpeisiin 
Kalasataman keskuksen ympäristössä sekä raitiovaunuliikenteen 
muuttuneisiin varauksiin ja vesiliikenteen tarpeisiin. Samalla 
tarkistetaan alueen rakentamattomien toimistorakennusten 
korttelialueitten käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta. Asemakaavan 
muutoksessa korttelin 10577 rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin 
rajoja muutetaan. Kortteli 10578 muutetaan vesialueeksi, johon on 
mahdollista toteuttaa vesiliikenteen pysäkki. Korttelin 10593 
rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin rajoja muutetaan. Yleisten 
rakennusten kortteli 10625 poistuu ja muutetaan katuaukioksi, jolle saa 
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rakentaa palvelu- tai yleisen rakennuksen. Katuaukioilla ja 
Kalasatamankujalla mahdollistetaan raitiovaunuliikenne.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
5.12.2013–17.1.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, 
ympäristölautakunta, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja 
terveysvirasto, kiinteistövirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos 
(HKL), Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuolto, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Pelastuslautakunnalla (21.1.2014), ympäristölautakunnalla (4.2.2014), 
rakennusvalvontavirastolla (30.1.2013), kiinteistövirastolla 
(17.12.2013), Helsingin Energia -liikelaitoksella (9.1.2014) ja Helen 
Sähköverkko Oy:llä (20.1.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 

Yleisten töiden lautakunta (21.1.2014) toteaa, että asemakaavan 
muutos ei aiheuta lisäkustannuksia rakennusvirastolle.

Sosiaali- ja terveysvirasto (31.1.2014) edellyttää, että riskit Hanasaaren 
voimalaitoksen koko konsultointivyöhykkeelle kaavoitettujen toimintojen 
osalta selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Helsingin kaupungin liikennelaitos (17.2.2014) muistuttaa raitiotien 
vaatiman tilan jättämisestä katualueelle sekä tarpeesta huomioida 
raitioliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat asuinrakennuksille. 
Lisäksi HKL kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa täsmentämään 
raitiotiejärjestelmän suunnitelmia kokonaisuutena, joka ylettyy 
Kalasatamasta etelästä Kruunuvuoren raitiotielle ja toisaalta 
pohjoisessa Kumpulan joukkoliikenneyhteyteen saakka.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (24.1.2014) viittaa 2.9.2013 
kirjoittamaansa kannanottoon. Siinä todettiin, että Kalasataman alueen 
raitioradat tulee suunnitella yhdessä HKL:n ja HSL:n kanssa siten, että 
ne muodostavat teknisesti hyvän raitiotiejärjestelmän ja tukevat alueen 
raitioliikenteen toimintaa. Kaavoitettaessa raitiotieratojen läheisyyteen, 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että rakentamisessa varaudutaan 
raitiotien aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto 
(27.1.2014) toteaa, että asemakaavan muutosehdotus ei edellytä 
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yleisten vesijohtojen ja viemärien siirtämistä. Jatkosuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon vesihuollon verkostot.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (27.11.2013) toteaa, että alueen 
läheisyydessä sijaitsee kaksi vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja 
varastoivaa ja käsittelevää kohdetta; Helsingin kaupungin tukkutori 
sekä Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitos. Laitoksista saatujen 
tietojen perusteella Tukes arvioi, ettei niistä aiheudu sellaista välitöntä 
vaaraa kaavamuutosalueelle, joka estäisi kaavamuutoksen 
toteuttamisen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausunnoissa esitetyt asiat on 
huomioitu asemakaavan muutosehdotusta laadittaessa ja tullaan 
huomioimaan jatkosuunnittelussa. Hanasaaren B-voimalaitoksen 
turvallisuusriskien kartoitus on tehty Kalasataman (Sörnäistenrannan ja 
Hermanninrannan) osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. 
Kalasataman keskuksen asemakaavan laatimisen yhteydessä on 
laadittu Helsingin Energian Hanasaaren B-voimalaitoksen ja 
huippulämpökeskuksen päästöjen leviämismalliselvitys. 
Voimalaitostoimintojen riskejä on selvitetty myös voimalaitoksen 
suunniteltujen muutosten yhteydessä sekä alueelle valmisteltujen 
asemakaavojen, kuten Hanasaaren kärjen, suunnittelun yhteydessä. 
Tässä asemakaavaehdotuksessa ei esitetä riskejä lisääviä muutoksia 
Kalasataman alueelle.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa 
lausunnossaan (9.1.2014), että korttelin 10578 toimistotalo korvautuu 
vesialueella ja rakennuksen jäädessä pois melutaso kasvaa 
eteläpuolella olevan asuintalon julkisivulla. Kaavamuutoksen 
mahdolliset muutokset naapurikorttelin meluntorjunnan osalta on myös 
arvioitava.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Sörnäistenniemen 
asemakaavan muutosta (nro 11780) laadittaessa on 
melusuunnittelussa huomioitu, että korttelit voivat toteutua 
vaihtelevassa järjestyksessä eikä korttelien 10577 ja 10578 
toimistorakennusten toteutuminen ole ollut edellytys eteläpuolisten 
korttelien rakentamiselle. Sörnäistenniemen kaavoittamisen 
yhteydessä on todettu, että kortteleihin 10579 ja 10580 rakennettujen 
asuinkerrostalojen pohjoisjulkisivuille kohdistuva päiväajan mitoittava 
keskiäänitaso on noin 71…72 dB, kun Itäväylän varressa ei ole melun 
leviämistä estäviä rakennuksia tai rakenteita. Kaavassa on annettu 
kyseisille julkisivuille ääneneristävyysvaatimus 36 dBA korttelissa 
10580 ja 37 dBA korttelissa 10579.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

 kaavakarttaan on lisätty määräys: kortteliin 10577 tulee rakentaa 
yleiselle jalankululle varattu ympäri vuorokauden avoinna oleva 
porrasyhteys Kulosaarensillan ja maantason välille.

Asemakaavan selostusta on ELY-keskuksen lausunnon johdosta 
täydennetty vaikutusten arviointia koskevilta osin.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.2.2014

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL -liikelaitokselta 
kannanottoa Kalasataman alueen kortteleiden kaavamuutokseen. 
Korttelit sijaitsevat Kulosaaren sillan molemmin puolin Kalasataman 
metroaseman läheisyydessä. Korttelit sivuavat suunniteltuja 
raitiotieratoja.

HKL muistuttaa kaavoittajaa raitiotien vaatiman tilan jättämisestä 
katualueella, jotta raitiovaunurata saadaan toteutettua sujuvaa - 
nopeaa ja häiriötöntä - raitiovaunuliikennettä varten. Lisäksi tuilee 
huomioida raitioliikenteen aiheuttamat  melu- ja tärinähaitat 
asuinrakennuksille.

Kalasataman alueen kaavoituksessa tarvitaan yhteinen näkemys 
KSV:N, HKL:n ja HSL:n kanssa siitä millainen tulevaisuuden 
raitiotiejärjestelmä Kalasatamaan muodostuu. Ilman riittävää 
näkemystä toteutettavista raitiotielinjoista ei voida kaikissa tapauksissa 
varautua oikealla tavalla hyvän raitiotien vaatimuksiin. Näin ollen HKL 
kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa täsmentämään 
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raitiotiejärjestelmän suunnitelmia kokonaisuutena, joka ylettyy 
Kalasatamasta etelästä Kruunuvuoren raitiotielle ja toisaalta 
pohjoisessa Kumpulan joukkoliikenneyhteyteen saakka. Ehdotukset 
suunnitelluista raitiotien kääntöpaikoista ja pysäkeistä on helpompi 
arvioida näitä suunnitelmia vastaan.

30.10.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 34

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotukseen.

14.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 31.1.2014

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että riskit voimalaitoksen koko 
konsultointivyöhykkeelle kaavoitettujen toimintojen osalta selvitetään 
riittävällä tarkkuudella. Nyt asiakirjoissa mainitaan vain 
minimisuojaetäisyyksistä.

Tarkasteltavia asioita ovat mm.

 kattilaonnettomuuden ylipainevaikutus korkealle rakentamiselle
 savukaasujen leviäminen kattilalaitoksen palon yhteydessä
 korkeiden rakennusten ilmastointikonehuoneiden ilman 

sisäänoton sijoittaminen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 21.01.2014 § 25

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaava luo edellytykset Itäväylän uudelleen rakentamiseksi 
Junatien ja Kulosaarensillan kohdalla. Itäväylä rakennetaan sillalle 
Kalasataman keskuksen toteuttamiseksi. Asemakaavan muutoksessa 
korttelin 10577 rakennusoikeutta kasvatetaan ja korttelin rajoja 
muutetaan. Kortteli 10578 poistuu, sillä se muutetaan vesialueeksi, 
johon on mahdollista toteuttaa vesiliikenteen pysäkki. Osa 
toimistorakennusten korttelialueesta (KT) nro 10593 muutetaan 
katualueeksi Junatien kasvaneen tilantarpeen vuoksi. Samalla alueen 
rakennusoikeus vähenee 3000 k-m2 (muutoksen jälkeen 12 000 k-m2) 
ja alueen suurinta sallittua kerroslukua muutetaan 12 kerrokseen. 
Lisäksi saa rakentaa osittain maanalaisen sisääntulokerroksen. Kortteli 
10625 poistuu ja muutetaan katuaukioksi, jolle saa rakentaa palvelu- tai 
yleisen rakennuksen. Katuaukioilla ja Kalasatamankujalla 
mahdollistetaan raitiovaunuliikenne.

Asemakaavan muutos ei aiheuta lisäkustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12227 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

21.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Korvataan päätösehdotuksen kappaleen kaksi 
viides virke seuraavalla tekstillä: "Osa toimistorakennusten 
korttelialueesta (KT) nro 10593 muutetaan katualueeksi Junatien 
kasvaneen tilantarpeen vuoksi. Samalla alueen rakennusoikeus 
vähenee 3000 k-m2 (muutoksen jälkeen 12 000 k-m2) ja alueen 
suurinta sallittua kerroslukua muutetaan 12 kerrokseen. Lisäksi saa 
rakentaa osittain maanalaisen sisääntulokerroksen."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 7

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) kortteleita 10577, 10578, 10593, 10625 ja katu- ja 
vesialueita koskevasta asemakaavan muutoksesta nro 12227 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen 
osalta asemakaavan muutosehdotukseen nro 1227.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 17.12.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavamuutos on tarpeen tulevan 
Kalasataman keskuksen ympäristön hyvien katu- ja liikenneyhteyksien 
aikaan saamiseksi. Asemakaavamuutoksella varaudutaan myös 
mahdollisiin tuleviin raitiovaunu- ja vesiliikennetarpeisiin. 
Asemakaavamuutos vaikuttaa hieman Itäväylään ja Junatiehen 
rajautuvien toimistokortteleiden 10593 ja 10577 rajoihin, massoitteluun, 
kerrosaloihin ja rakennuskorkeuksiin, mutta muutoksilla ei merkittävää 
vaikutusta kortteleiden toteuttamisen kannalta. Vesialueelle pääosin 
sijoittuvan toimistokorttelin 10578 (10 500 k-m²) poistaminen 
vesiliikennetarpeiden takia on tarkoituksenmukaista. Kortteli oli useita 
vuosia varattuna Cargotec Oyj:lle pääkonttorin suunnittelua varten. 
Toimistokorttelin toteuttaminen osoittautui kuitenkin teknisesti ja 
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taloudellisesti liian vaikeaksi sijainti ja pohjaolosuhteet huomioon 
ottaen.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa kaavamuutosehdotuksen 
johdosta.

Lisätiedot
Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2013 § 360

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Ksv 2181_8, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää 12.11.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625, katu- ja vesialueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12227 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 23.9.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 30.8.2013

HEL 2013-009392 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä 
Sörnäisten korttelien 10577, 10578, 10593 sekä 10625 asemakaavan 
muutoksesta 2.9.2013 mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluu kolme 
toimistorakennusten tonttia (KT-tonttia) ja yksi yleisten rakennusten 
tontti (Y-tontti).

Muutoksen tavoitteena on kasvattaa korttelin 10577 rakennusoikeutta 
ja muuttaa rakentamisalueen rajoja. Suunnittelualueen 
pohjarakentamisolosuhteet ovat haastavat. Alkuperäisen korttelialueen 
viereen Arielinkadun puoleiseen reunaan on jo rakennettu paalulaatta 
alueen yleisen vakauden turvaamiseksi. Rakennusoikeuden 
kasvattamisen seurauksena tonttialue rakennetaan osittain paalulaatan 
päälle. Lisäksi kaavamääräyksissä edellytetään tontin autopaikkojen 
sijoittamista maan alle, jolloin nykyinen laattarakenne jouduttaisiin 
mahdollisesti rikkomaan. Autopaikkojen sijoittamisessa ja tonttialueen 
rakentamisessa on otettava huomioon nykyisen paalulaatan toimivuus 
osana alueen yleistä vakautta tai uusittava rakenne siten, että se toimii 
vastaavalla tavalla. 

Toisena muutoksena asemakaavaluonnoksessa on korttelin 10578 
poistaminen ja muuttaminen vesialueeksi. Vesialue voisi mahdollisesti 
toimia julkisen vesiliikenteen pysäkkinä. Aluetta rajaavien 
Sörnäistenlaiturin ja Capellan puistotien rantarakenteet on toteutettu 
siten, että KT-tontin kohdalla olevan vesialueen syväys on 1,5 metriä. 
Mahdollisesti tuleva vesiliikenne tarvitsee suuremman syväyksen, 
jolloin joudutaan muuttamaan jo rakennettuja rantarakenteita. Tästä 
syntyy lisäkustannuksia.

Asemakaavan muutoksessa kasvatetaan korttelialueen 10593 
rakennusoikeutta ja muutetaan rakentamisalueen rajoja Junatien ja 
Kulosaaren sillan muutoksen tarvitseman tilavarauksen vuoksi. 
Korttelin 10625 Y-tontti poistuu ja muuttuu katuaukioksi. Aukiolle 
mahdollistetaan raitiovaunuliikenteen kääntöpaikka. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa näistä 
muutoksista.

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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§ 324
Detaljplaneändring för OS-byn i Kottby (nr 12192)

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för kvarteren 871, 952 och 25004, tomten 
1 i kvarteret 950, tomten 2 i kvarteret 951, tomten 1 i kvarteret 25003 
och gatu- och parkområden i 25 stadsdelen (Kottby) enligt ritning 
nr 12192, daterad 16.4.2013 och ändrad 19.8.2014, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskriviningen.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Leo Stranius var 
jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, 
muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 
16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3 Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger i Kottby vid Forsbyvägen 7–27 (området mellan 
Forsbyvägen och Gumtäkts koloniträdgård), Sofielundsvägen 7–9 och 
Forsbyvägen 28–32 (området mellan Backasgatan och Ilmatarvägen). 
Området omfattar dessutom gatu- och parkområden.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bevara det arkitektoniskt, 
kultur- och trädgårdshistoriskt och med tanke på stadsbilden värdefulla 
byggnadsbeståndet och miljöhelheten i området. Husen och 
gårdsutrymmena i OS-byn och kvartershelheten för storfamiljsbostäder 
som Helsingin perheasunnot Oy (nu Heka-Kansanasunnot Oy) lät 
bygga bevaras. Byggrätten och dispositionerna bevaras som sådana. 
Samtidigt moderniseras detaljplanen för tomterna i övrigt.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett 
flervåningshusdominerat område för boende och verksamhetslokaler. 
Det är fråga om ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på 
landskapskulturen värdefullt område som ska utvecklas så att dess 
värden och egenskaper bevaras. Den aktuella detaljplaneändringen 
följer generalplanen.

För området gäller detaljplan nr 2624 från 1947 samt detaljplanerna 
nr 3295 och 3296 från 1952. Enligt detaljplanerna får man i området 
bygga hus i huvudsak i 3–4 våningar med källarlokaler till vilka man 
delvis får förlägga butiker och arbetsrum.

Helsingfors stad äger området. Tomterna har utarrenderats genom 
långfristiga arrendeavtal.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning. Om programmet för deltagande och 
bedömning framfördes muntliga åsikter och två skriftliga åsikter.
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En åsikt framfördes om utkastet till detaljplaneändring.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 17.5–17.6.2013. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget, men en skrivelse kom in.

Utlåtanden

Vattenförsörjningen vid Helsingforsregionens miljötjänster, nämnden 
för allmänna arbeten och stadsmuseet hade ingenting att invända mot 
förslaget till detaljplaneändring.

Enligt utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland gör 
detaljplaneändringen det möjligt att bevara det arkitektoniskt, kultur- 
och trädgårdshistoriskt och med tanke på stadsbilden värdefulla 
byggnadsbeståndet och miljöhelheten i detaljplaneområdet. Den 
värdefulla kulturmiljön och stadsbilden beaktas i förslaget på ett 
förtjänstfullt sätt.

Miljönämnden påpekar i sitt utlåtande om trafikstörningar, 
bullerbekämpning och filtrering av partiklar. Enligt miljönämnden ska 
man både i samband med ombyggnaderna och i annan 
reparationsverksamhet sträva att lindra miljöstörningar. Med anledning 
av bullerolägenheterna är det nödvändigt att ange målinriktade 
ljudisoleringskrav för bullerolägenheterna i bostäderna.

Räddningsnämnden konstaterar att man ska fästa avseende vid bättre 
brandsäkerhet vid utarbetandet av reparationssättanvisningarna till 
exempel genom att särskilt beakta räddningsvägsarrangemangen och 
rökventilationen i trappuppgångarna.

Helen Elnät Ab föreslår att kabelrutten i kvarteret 25951 ska betecknas 
i detaljplanen.

Fastighetskontoret konstaterar att detaljplaneändringen inte förutsätter 
ändringar i de nuvarande arrendeavtalen för tomterna.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om 
växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av Helen Elnät Ab:s utlåtande har en kabelrutt 
betecknats i kvarteret 951 och i parkzonen framför detta på 
detaljplanekartan. I övrigt har förslaget inte ändrats med anledning av 
utlåtandena.
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En inlämnad skrivelse om förslaget till detaljplaneändring gällde 
parkeringsområdena, gårdsarrangemangen, skyddsbestämmelserna, 
dispositionen för den förra värmeanläggningen, affärslokalerna och 
byggande på vinden. Med anledning av skrivelsen gjordes det 
ändringar i förslaget till detaljplaneändring. Tomternas 
parkeringsplatser har i förslaget till detaljplan ändrats så att de 
motsvarar nuläget med undantag av vissa enskilda 
parkeringsområden. Parterna har med anledning av skrivelsen blivit 
hörda i fråga om ändringarna.

Bestämmelsen om affärs- och kontorslokaler, lokaler för social service 
och därmed jämförbara lokaler har med anledning av skrivelsen 
ändrats så att det är tillåtet att förlägga lokaler ovan också till andra hus 
än husen vid gatan i det fall att lokalerna har en egen ingång. 
Beteckningen om värmeanläggningens disposition har inte ändrats 
eftersom dispositionerna anges enligt det nuvarande 
användningsändamålet i förslaget till detaljplaneändring.

Den nuvarande körförbindelsen från Forsbyvägen till KTY/s-
kvartersområdet 25952/3 har lagts till detaljplanekartan och 
kabelrutterna har justerats. Ändringarna framgår i detalj av 
detaljplanebeskrivningen.

Några ändringar av teknisk karaktär har dessutom gjorts på 
detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen. Ändringarna påverkar 
inte förslagets innehåll.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
justerade förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, 
muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 
16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3 Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial
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1 Ilmakuva

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 952

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) 
kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 
2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 
muutetun piirustuksen numero 12192 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.08.2014 § 229

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Ksv 0821_1, Käpylä, H5 P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun 25. kaupunginosan 
(Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, 
korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja 
puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12192 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot ja kirje anna 
aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät 
yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättää antaa vuorovaikutusraportin mukaisen 
vastineen esitettyyn kirjeeseen.

16.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Maria Karisto, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi
Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 2.6.2014

HEL 2011-004766 T 10 03 03
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Kiinteistövirasto on antanut lausunnon 1.7.2013 Käpylän Kisakylää 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12192. 

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kaupunki omistaa 
asemakaavan muutosalueen. Asemakaavan muutoksella alueen 
rakennukset ja ympäristö suojellaan siten, että alueen merkittävät 
historialliset arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Tonttien rakennusoikeudet 
ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan.

Nyt asiassa pyydetään lausuntoa mainittuun asemakaavan 
muutosehdotukseen myöhemmin tehtyjen tarkistusten osalta. Tehdyt 
tarkistukset koskevat tonttien pysäköintipaikkoja ja niiden 
merkitsemistä kaavakarttaan, liike-, toimisto- ym. tilojen sijoittamista 
muihinkin kuin kadunvarsirakennuksiin tietyin ehdoin ja ajoyhteyttä 
KTY/s-kortteli-alueelle 25952/3.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutos-
ehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteella.

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.7.2013

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.4.2013

Helsingin kaupunginmuseo lausuu Käpylässä sijaitsevan Kisakylän ja 
sen ympäristöä koskevaan asemakaavan muutosehdotuksesta 
seuraavan.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kisakylän, joka muodostuu 
kolmesta alueesta: Koskelantie 7-27, Koskelantie 28 ja 30 sekä 
Sofianlehdonkatu 7–9. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu katualueita 
sekä Koskelantien Kisakylän puoleinen puistovyöhyke, joka on osa 
Kisakylän julkisivua Koskelantielle. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 
valmistunut Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) 
rakennuttama suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus 
Mäkelänkadun länsipuolella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on 
suojella asemakaavallisen kokonaisuuden lisäksi tonteilla olevat 
rakennukset ja pihatilat. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen 
rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja 
ympäristökokonaisuuden säilymisen. 



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 430 (485)
Stadsfullmäktige

Kaj/12
08.10.2014

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

Kisakylä on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä eli RKY 2009-kohde osana Helsingin kaupungin 
olympiarakennuksia. Kisakylä valmistui Helsingin olympialaisiin vuonna 
1952 miesten majoitustiloiksi ja se oli kisojen suurin yksittäinen 
rakennustehtävä. Kisakylän kokonaisuus käsittää yhteensä 14 
rakennusta, jotka on sijoitettu kolmeen erilliseen ryhmään: Koskelantie 
7-27 (Asunto-osakeyhtiöt Lähtökuoppa ja Maaliviiva), Sofianlehdonkatu 
7 ja 9 (Asunto-osakeyhtiö Soutaja) ja Koskelantie 28 ja 30 (Asunto-
osakeyhtiö Voittaja). Kisakylän talot muodostavat kolmelta sivulta 
suljettuja peräkkäisiä pihoja, jotka jäävät suojaan kadulta ja toisiltaan. 
Rakennukset suunnitteli olympiarakennustoimiston arkkitehti Pauli 
Salomaa. Kisakylän rakennusten ominaispiirteitä ovat satulakatot, 
rapatut julkisivut ja sisäänvedetyt parvekkeet pitkillä sivuilla ja 
päädyissä. Rakennusten arkkitehtuuri huomioi ja kunnioittaa 
Olympiakylän rakennuksia. Kisakylän suunnittelussa otettiin myös 
huomioon Olympiakylästä saatujen kokemusten perusteella tuleva 
asuinkäyttö. Kisakylä sai myös oman lämpökeskuksen.

Kisakylän alueen pihojen suunnittelijoita olivat puutarha-arkkitehdit 
Onni Savonlahti ja Paul Olsson. Asemakaavallinen perusratkaisu, 
talojen L:n muotoinen sijoittelu, teki pihoista aurinkoisia ja suojaisia ja 
talojen väliin jäävät piha-alueet muodostavat hyvin säilyneitä 
puistopihoja. Myös talojen etupuutarhat Koskelantien varressa ovat 
kaupunkimaiseman kannalta olennainen osa Kisakylän 
kulttuuriympäristökokonaisuutta.

Asemakaavan muutosehdotuksessa Kisakylän asuinkerrostalot on 
esitetty suojeltaviksi merkinnällä sr-1, kuten kaupunginmuseo esitti 
edellisessä lausunnossaan asemakaavaluonnoksesta. 
Kaupunginmuseo katsoo, että Kisakylän kulttuurihistorialliset, 
arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot ovat hyvin yhteneväiset 
Olympiakylän kanssa, jonka talot ovat vastikään esitetty suojeltavaksi 
asemakaavan muutoksessa sr-1-merkinnällä. Koska molemmat alueet 
sisältyvät RKY 2009 kohteeseen olympiarakentaminen, ja edustavat 
kahta eri vaihetta Helsingin kaupungin valmistautumisessa 
urheilukisoihin: Olympiakylä valmistui vuoden 1940 peruuntuneisiin 
kisoihin ja Kisakylä toteutuneisiin vuoden 1952 olympialaisiin, ei ole 
erityisiä perusteita arvottaa toista aluetta korkeammalle kuin toista. 

Helsingin perheasunnot koostuvat kahden lamellitalon ja kahden 
pistetalon ryhmästä Koskelantien ja Mäkelänkadun kulmassa Länsi-
Käpylässä. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Hilding Ekelund ja ne 
valmistuivat vuonna 1946. Alun perin asukkaiksi otettiin vain perheitä, 
joilla oli vähintään kolme alle kymmenvuotiasta lasta. Rakennusten 
arkkitehtuurissa on yhtymäkohtia Ekelundin suunnitteleman 
Olympiakylän kanssa: rakennukset ovat yksikertaisia,
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julkisivuiltaan rapattuja, harjakattoisia ja niukasti koristeltuja. 
Suurperheisten kortteli ja Kisakylän lämpökeskus on esitetty 
suojeltaviksi sr-2 -suojelumerkinnällä. 

Asemakaavan muutosehdotus turvaa kaavoitettavan alueen arvot 
myös alueellisilla suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä. 
Kaupunginmuseo katsoo, että esitetyt kohdekohtaiset ja alueelliset 
suojelumerkinnät ja -määräykset sekä piha-alueita koskevat 
määräykset ovat asianmukaiset. Kaupunginmuseolla ei ole 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

12.11.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 80

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
Käpylän (25.ko) asemakaavan muutokseen nro 12192, Kisakylä. 

Pelastuslautakunta kuitenkin päätti huomauttaa, että laadittaessa 
rakentamis- ja korjaustapaohjetta tulee huomioida paloturvallisuuden 
parantaminen esimerkiksi kiinnittämällä huomiota 
pelastustiejärjestelyihin, sekä porrashuoneiden savunpoiston 
järjestämiseen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 185

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
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Asuinrakennusten suojelumääräysten mukaan rakennusten 
alkuperäiset rakenteet mukaanlukien ikkunat tulee säilyttää ja niiden 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Kaavaselostuksen mukaan 
asemakaavan muutos ei estä asuinrakennusten rakenteellisen 
meluntorjunnan tai pakokaasu- ja hiukkassuodatuksen parantamista 
rakennussuojelulliset näkökulmat huomioiden.

Koskelantien nykyinen liikennemäärä on noin 30 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja Mäkelänkadun 40 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemääräennuste Koskelantielle vuodelle 2035 on 38 600 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaitat alueella 
ovat siten huomattavat, jolloin sekä peruskorjauksissa että muissa 
korjaustoimissa tulisi pyrkiä myös ympäristöhaittojen lieventämiseen. 

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Koskelantien ja 
Mäkelänkadun varren asuntojen meluhaittoja voitaisiin tarvittaessa 
vähentää esimerkiksi asentamalla ääneneristävyyttä parantava lisälasi 
nykyisten ikkunoiden sisäpuolelle. Asemakaavassa on tätä varten 
tarpeen esittää tavoitteelliset ääneneristävyysvaatimukset. Sisäilman 
pienhiukkaspitoisuuksia voidaan uusimpien, alustavien tutkimusten 
mukaan vähentää asentamalla huonekohtaisiin tuloilmaventtiileihin 
sähköisesti varatut kuitusuodattimet. Mainitut toimet voitaneen hyvin 
toteuttaa suojelutavoitteita vaarantamatta. Tiivis yhteistyö 
rakennusvalvonnan kanssa on tässä tärkeää.

Käsittely

11.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Leo Stranius

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 273

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän 
rakennusten, pihojen ja lähiympäristön muodostaman 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden säilyminen ja 
korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, puutarhahistorialliset, 
kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. 
Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin perheasunnot Oy:n 
rakennuttaman suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuuden 
säilyminen.

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen 
vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavassa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia 
rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.11.2012

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 2.10.2012 pyytänyt rakennusviraston 
mielipidettä Kisakylän asemakaavan muutosluonnoksesta joka koskee 
25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 950, 952 ja 25004, korttelin 
25003 tonttia 1 ja korttelin 951 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Alue sijaitsee Käpylässä osoitteissa Koskelantie 7–27 (Koskelantien ja 
Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7–9 sekä 
Koskelantie 28–32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän 
rakennusten, pihojen ja lähiympäristön sekä Koskelantien 
muodostaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden 
säilyminen ja korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, 
puutarhahistorialliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot 
säilyvät ja vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin 
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perheasunnot Oy:n rakennuttaman suurperheisten asuntojen 
korttelikokonaisuuden säilyminen.

Alue käsittää vuoden 1952 olympialaisia varten rakennetun Kisakylän 
kokonaisuuden. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 valmistunut Helsingin 
perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) rakennuttama 
suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus. Suojeltavan alueen 
korttelijako on toteutunut pääpiirteissään arkkitehti Birger Brunilan 
vuonna 1937 laatiman asemakaavan pohjalta, joihin sisältyy myös Puu-
Käpylän alue, Olympiakylä sekä Länsi-Käpylä. Alue lähiympäristöineen 
muodostaa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin kannalta poikkeuksellisen, 
hyvin säilyneen ja merkittävän kokonaisuuden.

Asemakaavamuutos alueella on yhteensä 18 suojeltavaa 
asuinrakennusta sekä kaksi muuta suojeltavaa rakennusta. 
Aluekokonaisuuteen kuuluvat piha- ja katutilat suojellaan 
kokonaisuuden osana. Sisätiloista suojellaan alueen 
rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet. Pysäköinti on 
järjestetty tonttikohtaisille pysäköintialueille (p) sekä tontilta toiselle 
kulkevan pihakadun varrelle. 

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen 
vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavaluonnoksessa. Koskelantien 
keskellä oleva puiston (VP) puurivit on merkitty myös säilytettäviksi. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa 
asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi
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§ 325
Detaljplaneändring för tomten vid Runosångarvägen 48 och 
parkområde i Håkansåker (nr 12269)

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten nr 7 i kvarteret nr 33101 och 
parkområde i 33 stadsdelen (Kårböle, Håkansåker) enligt ritning 
nr 12269, daterad 15.4.2014, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 kartta, päivätty 15.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 selostus, päivätty 

15.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Havainnekuva, 15.4.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området är beläget i Håkansåkers småhusområde, väster om 
Tavastehusleden. Tomten ligger vid Runosångarvägen och begränsas 
på två sidor av parken vid Rutiån. Bortom parkremsan öster om tomten 
finns Kannelmäen ala-asteen koulu.

Syftet med förslaget till detaljplaneändring är att möjligheten till in- och 
utfart via nuvarande parkområde ska bli officiell efter att i praktiken ha 
funnits ända sedan tomten bebyggdes på 1980-talet. Det område som 
in- och utfarten kräver fogas till tomten. Exploateringstalet förblir 
oförändrat (0,25), vilket innebär att byggrätten ökar med 60 m² vy i och 
med att tomtytan blir större. 

Föredragandens motiveringar

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors upptaget som 
småhusområde och betecknat som värdefullt i kulturhistoriskt och 
arkitektoniskt avseende och vad landskapskulturen beträffar. 
Parkremsan hör till området. Förslaget till detaljplaneändring följer 
generalplanen.

Den gällande detaljplanen för tomten, nr 11262, är från 2005. Tomten 
är kvartersområde för fristående småhus i två våningar. 
Exploateringstalet är 0,25. Den gällande detaljplanen för parkområdet, 
nr 8330, är från 1982. Området är avsett för närrekreation. Det ingår i 
en historiskt värdefull landskapshelhet som ska skyddas.

Tomten är i privat ägo och parkområdet i stadens ägo.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av tomtägaren.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Inga skrivelser med åsikter om utkastet till detaljplaneändring kom in.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 9.5–9.6.2014. 
Inga anmärkningar framställdes.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, fastighetskontoret, miljöcentralen, räddningsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten och samkommunen 
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Helsingforsregionens miljötjänster har ingenting att invända mot 
förslaget till detaljplaneändring. 

Fastighetskontoret meddelar att verket har för avsikt att efter att 
detaljplanen blivit fastställd förhandla med tomtägaren om att denna 
ska köpa den nya tomtdelen. Detaljplaneändringen ökar inte byggrätten 
särskilt mycket, vilket betyder att stadsstyrelsens markpolitiska beslut 
9.2.2004 om vissa förhandlingar inte behöver följas.  

Inga ändringar är gjorda i förslaget till detaljplaneändring.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från 
stadsplaneringsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 kartta, päivätty 15.4.2014
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12269 selostus, päivätty 

15.4.2014, täydennetty 25.8.2014
3 Havainnekuva, 15.4.2014
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 438 (485)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
08.10.2014

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

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 953

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Hakuninmaa) korttelin 33101 tontin 7 ja puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen 15.4.2014 päivätyn piirustuksen nro 12269 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.8.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_29

33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) korttelin 33101 tonttia 7 ja 
puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 15.4.2014 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa puiston puolelle 1980-luvulla 
sijoitetun ajoyhteyden säilymisen liittämällä sen vaatima alue tonttiin. 
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Tonttitehokkuus pysyy nykyisellään (e = 0,25), jolloin tontin pinta-alan 
lisäys nostaa nykyistä rakennusoikeutta 60 k-m2.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
9.5.–9.6.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, 
kiinteistövirasto, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, yleisten töiden 
lautakunta ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. 
Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei lausunnoissa esitetty 
muutoksia asemakaavan muutosesitykseen.

Kiinteistövirasto toteaa, että se neuvottelee lisäalueen myynnistä tontin 
omistajan kanssa kaavan vahvistumisen jälkeen.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan 
muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 18.6.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Runonlaulajantie 48

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutokseen merkitty tuleva 
tontti 33101/16 on rakennuksineen suurimmalta ja arvokkaimmalta osin 
Asunto Oy Runo 48 omistuksessa ja tulevaan tonttiin liitettävä 
puistoalue kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään vakiintuneen ajoyhteyden 
vaatiman alueen verran puistoaluetta, koska voimassa olevan kaavan 
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mukaista ajoyhteyttä on vaikea toteuttaa. Samalla tarkistetaan 
rakennusalan rajat. Tonttitehokkuus säilyy nykyisellään (e = 0,25).

Muutoksessa tontista 33101/7 (2 102 m²) sekä kaupungin omistamasta 
puistoalueen osasta (238 m²) muodostetaan uusi tontti 33101/16 (2 
340 m², AO). Tontille on merkitty uutta rakennusoikeutta noin 60 k-m².

Kiinteistövirasto neuvottelee lisäalueen myynnistä tontin omistajan 
kanssa kaavan vahvistumisen jälkeen.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Jani Kuokkanen, maankäyttöinsinööri, puhelin: 310 71427

jani.kuokkanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.06.2014 § 193

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi 
ympäristökeskus.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian 
valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 244

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee omakotitonttia osoitteessa 
Runonlaulajantie 48 ja tontin viereistä viheraluetta.
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Ajoyhteys tontille on sijoitettu rakentamisvaiheessa vuonna 1987 
puistoalueen puolelle. Kulkuyhteyden muuttaminen tontin puolelle on 
hankalaa tasoeron ja kadun varressa olevan rakennuksen sijainnin 
takia. Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään olemassa olevan, 
vakiintuneen ajoyhteyden vaatiman alueen verran viheraluetta.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kuluja rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12269 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.06.2014 § 68

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 15.04.2014 
§112 Runonlaulajantie 48:n asemakaava muutoksesta: 
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen nro 12269.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.04.2014 § 112

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Ksv 0740_29, Runonlaulajantie 48, karttaruutu F7/T1
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Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 15.4.2014 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa) 
korttelin 33101 tontin 7 ja puistoalueen asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12269 hyväksymistä

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

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat 
lausunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen 
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta 
ehdotuksen sisältöä

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

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi
Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 24.2.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Hakuninmaa, Runonlaulajantie 48 osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1141-00/14 ja kaavaluonnoksesta. 
Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee Kaarelassa (33. KO) sijaitsevaa 
omakotitalotonttia (33101/7) osoitteessa Runonlaulajantie 48 ja tontin 



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 443 (485)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
08.10.2014

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

itäpuolella sijaitsevaa kaupungin omistamaa puistoaluetta. Ajoyhteys 
tontin eteläisemmälle rakennukselle on sijoitettu vuonna 1987 
rakentamisvaiheessa puistoalueen puolelle. Kulkuyhteyden 
muuttaminen tontin puolelle on hankalaa tasoeron ja kadun varressa 
olevan rakennuksen sijainnin takia. Kaavamuutoksen tavoitteena on 
säilyttää ajoyhteys nykyisellään liittämällä sen vaatima alue puistosta 
tonttiin.

Kaupungin omistamassa puistossa ja sen itäpuolisen koulutontin 
länsiosassa sijaitsee noin 20-22 metrin korkeudella kivikautinen 
asuinpaikka (mjnro 91010028). Samalla alueella ja Runonlaulajantien 
pohjoispuolella on sijainnut historiallisen ajan kylätontti 
Kårböle/Rökisby/Gammelby (mjnro 1000001705). Molemmat kohteet 
ovat muinaismuistolain (295/63) suojaamia kiinteitä muinaismuistoja. 
Laki rauhoittaa automaattisesti ilman erillisiä toimenpiteitä lain piiriin 
kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää toimenpiteet, jotka 
saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle. Niiden 
peittäminen, kaivaminen, muuttaminen tai muu vahingoittaminen, 
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty.

Suurimmalla osalla tonttiin liitettävällä, etelään kapenevalla 
maakaistaleella sijaitsee jo nykyisin ajoyhteys. Tilanne ei tule 
muuttumaan sen osalta. Tontinkäyttöluonnoksessa ajoyhteyden 
itäpuolelle on merkitty autokatos, jossa on kolme autopaikkaa ja kaksi 
pientä varastoa. Jos kyseiset suunnitelmat toteutetaan ne vaativat 
todennäköisesti maanrakennustöitä. Vaikka alueella on merkkejä 
uudemmasta, paikoin voimakkaasta, maankäytöstä maan alla saattaa 
kuitenkin olla paikoin jäljellä vanhaan kylään liittyviä rakenteita ja 
kerrostumia tai kivikautista asuinpaikkaa.

Nykytilanteen säilyttäminen ei vaadi muinaisjäännösten suojelun 
kohdalta toimenpiteitä, mutta mahdolliset maanrakennustyöt vaativat 
arkeologista valvontaa. Helsingin kaupunginmuseon tutkijat on 
kutsuttava tarkastamaan paikka töiden alkaessa ja kuluessa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.2.2014

HEL 2013-014144 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Kaarelan, Runonlaulajantie 48 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
1141-00/14 sekä kaavaluonnoksesta 4.3.2014 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee omakotitonttia osoitteessa 
Runonlaulajantie 48 ja tontin viereistä viheraluetta. 

Ajoyhteys tontille on sijoitettu rakentamisvaiheessa vuonna 1987 
puistoalueen puolelle. Kulkuyhteyden muuttaminen tontin puolelle on 
hankalaa tasoeron ja kadun varressa olevan rakennuksen sijainnin 
takia. Kaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää ajoyhteys nykyisellään 
liittämällä sen vaatima alue tonttiin.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta eikä asemakaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhdyshenkilöinä toimivat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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§ 326
Detaljplaneändring för Tunvägen 1 i Gårdsbacka (nr 12247)

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 47013 i 47 
stadsdelen (Mellungsby, Gårdsbacka), enligt ritning nr 12247, daterad 
10.12.2013 och ändrad 19.8.2014, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kartta, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 selostus, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

3 Havainnekuva 10.12.2013, muutettu 19.8.2014
4 Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 19.8.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger i ett flervåningshusområde från 1960- och 1970-talen i 
hörnet av Gårdsbackavägen och Tunvägen i närheten av Gårdsbacka 
köpcentrum.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att tillbygga på tomten för 
flervåningshus. Byggrätten på tomten enligt den gällande detaljplanen, 
11 800 m² vy, har helt utnyttjats. Nybyggnaden som i huvudsak har sju 
våningar har 3 900 m² bostadsvåningsyta och en egen tomt har bildats 
för byggnaden. Dessutom har en separat bilplatstomt bildats för 
bilplatser delvis på två nivåer för både de befintliga husen och 
nybyggnaden. De nuvarande byggnaderna och det kala berget i deras 
miljö samt området som ska planteras vid gatan har anvisats med 
skyddsbeteckningar.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett 
flervåningshusdominerat område för boende och verksamhetslokaler. 
Tomten hör i generalplanen till ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och 
med tanke på landskapskulturen viktigt område söder om 
Gårdsbackavägen. Den aktuella detaljplaneändringen följer 
generalplanen.

För området gäller detaljplan nr 5370 från 1963. I detaljplanen utgör 
området kvartersområde för flervåningshus. Byggrätten på tomten 
enligt detaljplanen, 11 800 m² vy, har helt utnyttjats.

Tomten är i VVO Kodit Oy:s ägo. Fastighetsnämnden har bemyndigad 
av stadsstyrelsen ingått ett markanvändningsavtal som 
undertecknades 27.5.2014.

Detaljplaneändringen medför kostnader på cirka 40 000 euro exklusive 
mervärdesskatt för utbyggnad av nätet för avloppsvatten på Tunvägen.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på VVO Kodit Oy:s initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

En negativ åsikt framställdes om utkastet till detaljplaneändring. Inga 
skriftliga åsikter framställdes.
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Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 10.1–10.2.2014. 
Det gjordes inga anmärkningar.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab hade ingenting av invända mot förslaget till 
detaljplaneändring. Miljönämnden beslutade att miljöcentralen ger 
utlåtande om frågan. Miljöcentralen hade ingenting att påpeka.

Vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster konstaterar att cirka 100 meter nytt nät för avloppsvatten 
ska dras i området.

Fastighetsnämnden konstaterar att detaljplaneändringen medför 
markägaren betydande nytta enligt stadsstyrelsens markpolitiska beslut 
9.2.2004 (172 §) och därför för tomtavdelningen underhandlingar med 
markägaren i enlighet med det markpolitiska beslutet. 
Markanvändningsavtalet undertecknades 27.5.2014. Nämnden har 
ingenting annat att påpeka om förslaget till detaljplaneändring 
nr 12247.

Räddningsnämnden konstaterar att man ska beakta vid planeringen att 
byggandet inte får försvaga nödutgångsarrangemangen för de 
befintliga byggnaderna. I detaljplanen ska man dessutom fästa särskilt 
avseende vid nödutgångsarrangemangen för de nya husen och de 
utrymmesreserveringar som dessa kräver både i de allmänna 
gatuområdena och på tomten.

Byggnadskontoret förutsätter att man ska justera antalet bilplatser och 
anser att man ska sträva efter att infiltrera dagvattnet på tomten.

Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker förslaget till 
detaljplaneändring med anmärkningar om gästplatser för nybyggnaden, 
byggnadsytans läge och platser för lagring av plogad snö och 
konstaterar att de små ändringarna i trafikplanen för Tunvägen orsakar 
vissa relativt små kostnader för byggnadskontoret.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om 
växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av utlåtandena från nämnden för allmänna arbeten och 
räddningsnämnden har nybyggnadens byggnadsyta justerats, 
detaljplanebeskrivningen kompletterats i fråga om lagring av snö, och 
räddningsvägarna och platserna för lagring av snö lagts till 
referensplanens situationsplan som bifogats detaljplanebeskrivningen. 
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Dessutom har man som en justering av teknisk karaktär angett 
våningstalet VII för hela byggnadsytan och ett normativt högsta 
höjdläge för skärningspunkten mellan fasaden och yttertaket har lagts 
till detaljplanebestämmelserna. Det har även gjorts andra små 
justeringar av teknisk karaktär i detaljplanen. Ändringarna påverkar inte 
nybyggnadsprojektets innehåll.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt. Det har underhandlats om ändringarna med 
vederbörande förvaltningar.

Beslutsförslaget stämmer överens med förslaget tillstyrkt av 
stadsplaneringsnämnden och justerat av stadsplaneringskontoret.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kartta, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 selostus, päivätty 
10.12.2013, muutettu 19.8.2014

3 Havainnekuva 10.12.2013, muutettu 19.8.2014
4 Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 19.8.2014
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Maankäyttösopimus (kaava nro 12247)

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Ympäristökeskus
Yleisten töiden lautakunta
Pelastuslautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 954

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Kontula) korttelin 47013 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen 
10.12.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12247 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.8.2014

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1501_9

47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tonttia 2 
koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.12.2013 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa pääosin seitsenkerroksisen 
asuinkerrostalon, 3 900 k-m², lisärakentamisen kerrostalotontille 
Kontulantien ja Tanhuantien kulmaan. 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
10.1.–10.2.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä /vesihuolto, 
kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta ja 
ympäristökeskus.  

Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole 
huomautettavaa. Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta 
antaa ympäristökeskus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä /vesihuolto toteaa, 
että aluetta varten on rakennettava uutta jätevesiviemäriä noin 100 
metriä. 

Kiinteistölautakunta toteaa, että maanomistajalle aiheutuu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) 
tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten 
tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. 
Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on 
käyty. Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12247 johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa, että suunnittelussa tulee huomioida se, ettei 
rakentaminen saa heikentää olemassa olevien rakennusten poistumis- 
ja varatiejärjestelyitä. Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida 
uuden rakennuksen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat 
tilavaraukset niin yleisillä katualueilla kuin tontilla. 

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä uudisrakennuksen vieraspaikkoja ja rakennusalan 
sijoitusta sekä lumitiloja koskevin huomautuksin ja toteaa, että 
liikennesuunnitelman Tanhuantien pienistä muutoksista aiheutuu 
rakennusvirastolle pienehköjä kustannuksia. 

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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 Yleisten töiden ja pelastuslautakunnan lausuntojen johdosta 
uudisrakennuksen rakennusalaa on tarkistettu, selostusta on 
täydennetty lumen varastoinnin osalta ja selostuksen liitteenä 
olevaan viitesuunnitelman asemapiirrokseen on lisätty 
pelastustiet ja lumen varastointipaikat.

 Teknisluonteisena tarkistuksena on uudisrakennuksen 
kerrosluvuksi merkitty VII koko rakennusalalle, ja 
kaavamääräyksiin on lisätty likimääräinen julkisivupinnan ja 
vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. Muutos ei vaikuta 
uudisrakennushankkeen sisältöön.

Lisäksi kaavaan on tehty muita vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. 

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

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

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.02.2014 § 88

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa enintään seitsemänkerroksisen 
kerrostalon rakentamisen Kontulaan Tanhuantien ja Kontulantien 
kulmassa olevalle tontille, jonka osoite on Tanhuantie 1. Tontille tulee 
uutta kerrosalaa 3900 k-m2. Tällä hetkellä tontilla on kaksi 
kuusikerroksista kerrostaloa. Tanhuantie sijaitsee muutaman sadan 
metrin päässä Kontulan metroasemasta. Kaavoitustyö on tullut vireille 
VVO Kodit Oy:n aloitteesta.

Asemakaavan selostuksessa todetaan, että uuden kerrostalon 
vieraspaikat osoitetaan katualueelta. Taloyhtiön vieraspaikkoja ei tule 
osoittaa katualueelle, vaan tonttia palvelevat pysäköintipaikat tulee 
löytää ja osoittaa tontilta. Katualueella olevat pysäköintipaikat 
palvelevat yhdenvertaisesti kaikkia alueella liikkuvia autoilijoita. 
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Uuden kerrostalon rakennusalaa ei tule ulottaa tontin ja 
katuviheralueen rajaan kiinni, koska rakennuksen rakenteiden ja 
ulokkeiden tulisi olla tontin rajojen sisäpuolella. Rakennuksen huolto ja 
muut toiminnot on voitava suorittaa tontin rajojen sisäpuolella. Tontin 
lumitilat tulee osoittaa asemakaavan havainnekuvassa ja kertoa 
asemakaavan selostuksessa.

Asemakaavan liikennesuunnitelmassa on osoitettu Tanhuantielle pieniä 
muutoksia, kuten korotettuja suojateitä, reunapaaluja ja töyssyjä. 
Näiden toteutuksesta aiheutuu rakennusvirastolle pienehköjä 
kustannuksia. Sen sijaan asemakaavan toteutuksesta ei aiheudu 
kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12247 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 25.02.2014 § 23

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien 
Kontula, Tanhuantie 1:n asemakaavan muutosehdotus nro 12247:

Suunnittelussa tulee huomioida se, ettei rakentaminen saa heikentää 
olemassa olevien rakennusten poistumis- ja varatiejärjestelyitä. 
Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida uuden rakennuksen 
poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat tilavaraukset niin 
yleisillä katualueilla kuin tontilla.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
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katja.seppala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 104

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Kiinteistökartta K6 R2/S2 

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12247 seuraavan lausunnon: 

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. 

Maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun 
päätöksen mukaiset neuvottelut. 

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on 
käyty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12247 johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 28

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 420

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Ksv 1501_9, Tanhuantie 1, karttaruutu K6/R2, S2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 10.12.2013 päivätyn 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tontin 2 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kaupunginhallitukselle 
puoltaen sen hyväksymistä.

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

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan 
laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Riitta Salastie, arkkitehti, rakennetun ympäristön suojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.6.2012

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Suunnittelualueelle korttelin 47013 tontille 2 suunnitellaan 
rakennettavaksi yksi uusi viisikerroksinen kerrostalo nykyisten kahden 
kuusikerroksisen asuintalon lisäksi. Autopaikat sijoitetaan tontille ja 
pääosa niistä tontin pohjoisreunaan osittain kahteen tasoon.
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Tarvittavat asukkaiden ja vieraiden autopaikkamäärät tulee tarkistaa 
koko tontin kerrosneliöt ja asuntojen lukumäärä huomioiden.

Asemakaavamääräyksiin voisi lisätä maininnan, että maaperän 
salliessa tontilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti pyrittävä 
imeyttämään tontilla.

Asemakaavassa on tontin pohjoisreunaan, tontin rajalle merkitty 
merkinnällä ”a - b” alue, jonka välille tulee rakentaa yhtenäinen 
meluesteenä toimiva rakenne, joka voi olla osa talousrakennuksia tai 
katoksia. Rakenteen rakentaminen ja ylläpito on tontin vastuulla.

Lisätiedot
Sihvonen Taru, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 456 (485)
Stadsfullmäktige

Kaj/15
08.10.2014

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

§ 327
Detaljplaneändring för området vid Gunillavägen och 
Svanströmsgränden på Degerö (nr 12228)

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga 
ärendet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för tomterna 3, 
5 och 7 och gatu- och parkområden i kvarteret 49080 i 49 stadsdelen 
(Degerö) enligt ritning nr 12228, daterad 8.10.2013 och ändrad 
2.9.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Området ligger vid Gunillavägen, Svanströmsvägen och Reihersvägen 
i södra delen av Uppby på Degerö.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att kompletteringsbygga på en 
tomt för stadens hyreshus i närheten av den goda servicen, 
rekreationsområdena och kollektivtrafikförbindelserna på Degerö. Till 
den nuvarande affärstomten vid Gunillavägen kan det förläggas nya 
flervåningshus med lokaler reserverade för butiker i marknivån. 
Grönområdet vid korsningen av Gunillavägen och Reihersvägen 
omdisponeras till en tomt för flervåningshus. Byggrätten ökar med 
sammanlagt 29 290 m² vy, vilket gör det möjligt för cirka 650 invånare 
att flytta till området.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett 
flervåningshusdominerat område. Den aktuella detaljplaneändringen 
följer generalplanen.
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För tomten 49080/3 gäller detaljplan nr 8783 från 1983 enligt vilken 
tomten utgör kvartersområde för flervåningshus. Bostadsvåningsytan 
uppgår till sammanlagt 23 500 m² och tomtexploateringstalet till 
e = 0,43.

För tomten 49080/5 och gatuområdet vid tomten gäller detaljplan 
nr 10126 från 1994 enligt vilken tomten utgör kvartersområde för 
affärsbyggnader. Tomten har byggrätt för ett hus i en våning och 
byggrätten uppgår till 900 m² vy. Tomtexploateringstalet är e = 0,06.

Tomten 49080/7 utgör kvartersområde för bilplatser.

För park- och gatuområdena gäller detaljplanerna nr 5977 och 7090 
från åren 1968 och 1974.

Detaljplanen förutsätter förutom schaktningar också flyttning av 
ledningar, vilka orsakar staden kostnader på cirka 25 000 euro 
exklusive mervärdesskatt.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning.

Om utkastet till detaljplaneändring inlämnades förutom muntliga åsikter 
också åtta skriftliga åsikter som har beaktats så att våningstalet för 
tomten vid korsningen av Gunillavägen och Reihersvägen har ändrats 
till fem i stället för åtta och bostadsvåningsytan har gått ner från 
10 000 m² till 8 600 m². Dessutom har man låtit göra en kartläggning av 
trädbeståndet på tomten 49080/11 enligt vilken ändringen i vyerna inte 
medför någon väsentlig olägenhet.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 8.11–9.12.2013. 
Det gjordes en anmärkning om förslaget och en skrivelse kom in 
utanför framläggningstiden.

Anmärkning och skrivelse

I anmärkningen anses det som orimligt och skadligt att ändra de rymligt 
bebyggda områdena till tätt bebodda. Schaktningarna och 
sprängningarna i samband med dessa misstänks vara farliga. 
Nybyggandet på tomten 49080/11 upplevs störa vyerna från den 
skyddade luftvärnseldställning från andra världskrigets tid på krönet av 
en parkkulle utanför detaljplaneområdet.
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I skrivelsen föreslås det att den planerade byggnaden i fem våningar 
på tomten 49080/11 ska strykas och våningstalet för byggnaden vid 
Gunillavägen ska ändras från åtta till fem våningar. Tillbyggandet 
anses gälla ett litet område. Beredningen anses vara bristfällig och 
motiveringarna missledande eftersom skyddsobjektet utanför 
detaljplaneområdet inte har tagits upp och illustrationsbilderna anses 
ge fel information om bl.a. trädbeståndet. Bergsprängningarna anses 
som farliga och de förstör dessutom de imponerande bergen. 
Kompletteringsbyggandet anses minska invånarstrukturens 
mångsidighet i och med att en hög och tät flervåningshuskoncentration 
för hyresboende byggs i området.

Utlåtanden

Vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster, fastighetsnämnden och räddningsnämnden har ingenting 
att invända mot förslaget till detaljplaneändring.

Helen Elnät Ab påpekar att det vid bostadshusets gavel på tomten 
49080/12 finns en distributionstransformatorstation som tjänar den 
nuvarande och den kommande eldistributionen i detaljplaneområdet. 
Helen Elnät Ab föreslår att en kabelrutt ska tilläggas på 
detaljplanekartan genom en beteckning för ett 3 meter brett 
ledningsområde för kabelrutten vid transformatorstationen och i 
gatuområdet.

Nämnden för allmänna arbeten fäste avseende vid platser för lagring 
av plogad snö i detaljplaneområdet eftersom dessa minskar när det 
kompletteringsbyggs i området.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i 
sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om 
växelverkan (bilaga 5).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Anmärkningen och skrivelsen gav inte upphov till ändringar. 
Utlåtandena har beaktats så att en ledningsgränd har lagts till på 
tomten 49080/13 i förslaget. Gatuområdena i planen har gjorts bredare 
i syfte att öka antalet platser för lagring av snö på tomterna 49080/12 
och 13 och 49076/16. Gatuområdet för Gunillavägen har också 
breddats för att göra det möjligt att anlägga de planerade 12 
bilplatserna längs med gatan vid tomten 49080/12. På 
detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen har det dessutom 
gjorts vissa ändringar av teknisk karaktär som inte ändrar förslagets 
innehåll.
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Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens 
justerade förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 kartta, päivätty 1.10.2013, 
muutettu 2.9.2014

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 selostus, päivätty 
1.10.2013, muutettu 2.9.2014, päivitetty Kslk:n 2.9.2014 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Havainnekuva, muutettu 2.9.2014
5 Vuorovaikutusraportti liitteineen 2.9.2014
6 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Ilmakuvasovitus idästä
4 Ilmakuvasovitus lännestä

Utdrag

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut-
kuntayhtymä/Vesihuolto
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Helen Sähköverkko Oy

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 984

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden 
asemakaavan muutosehdotuksen 8.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 
muutetun piirustuksen numero 12228 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 249

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Ksv 2087_2, Gunillantie 2 - 6, 8a ja 8b, Reiherintie 9:n kaakkoispuoli

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 1.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 muutetun 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 
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hyväksymistä ja ettei tehty muistutus, saapunut kirje ja annetut 
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset 
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja 
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin 
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen saapuneeseen 
kirjeeseen.

08.10.2013 Ehdotuksen mukaan

01.10.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikennemelu- ja ilmanlaatukysymykset, puhelin: 
310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 98

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Kiinteistökartta 65/673 501, Gunillantie 2-6, 8a ja 8b; kiinteistökartta 65/673 502, Reiherintie 9:n 
kaakkoispuoli

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- 
ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12228 
seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa kaava-alueen ja kaupunki on 
tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamisesta. Kaavamuutos perustuu 
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talous- ja suunnittelukeskuksen laatimaan Helsingin kaupungin 
asuinkiinteistöyhtiöiden täydennysrakentamisselvitykseen. 

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakentamismahdollisuuksia 
nykyiselle vuokratalotontille 49080/3, sen viereiselle liiketontille 
49080/5 sekä puistoalueelle, jotka on esitetty muutettavaksi 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin 49080/7 käyttötarkoitus 
säilyy autopaikkojen korttelialueena (LPA).

Muutosalueen asuinkerrostalojen rakennusoikeus on yhteensä 
53 215 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 29 290 k-m². 

Tontti 49080/3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
Heka-Laajasalo Oy:lle ajaksi 16.8.1968 - 31.12.2038. Tontti 49080/5 on 
vuokrattu liiketoimintaa varten Helsingin Osuuskauppa Elannolle 
31.12.2020 asti. Pysäköintitontti 49080/7 on vuokrattu Helsingin 
Asumisoikeus Oy:lle ajaksi 16.1.2003 - 31.12.2060 sekä Helsingin 
Osuuskauppa Elannolle ajaksi 1.1.2001 - 31.12.2020.

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten kanssa nykyisiin 
maanvuokrasopimuksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat 
muutokset. 

Tontin 49080/3 vuokralaiselle tullaan maksamaan kaupunginvaltuuston 
hyväksymien kaupungin vuokratonttien 
täydennysrakentamisperiaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen 
vuokratontille tuomasta kohtuullisesta nettoarvonnoususta.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan 
muutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 147

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 49. 
kaupunginosan (Laajasalon)korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- 
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ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta nro 12228 seuraavan 
lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen 
osalta koskien 49 kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 
5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta
nro 12228. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.12.2013 § 492

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalue sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). 
Muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen nykyisellä 
asuinkerrostontilla. Gunillantien nykyiselle liiketontille voidaan sijoittaa 
uutta asuinkerrostalorakentamista, jonka maantasoon kadun varteen 
varataan myymälätilaa. Gunillantien ja Reiherintien risteyksen 
tuntumassa oleva viheralue muutetaan asuinkerrostalotontiksi. 
Rakennusoikeuden lisäys on yhteensä 29 290 k-m2.

Rakennusvirasto on huomauttanut aikaisemmassa kannanotossaan 
asemakaava-alueen lumitiloista. Tarkoitus on ollut kiinnittää huomio 
siihen, että korttelin sisäinen lumitila vähenee täydennysrakentamisen 
myötä. Tiiviisti rakennetuilla alueilla joissain tapauksissa myös korttelin 
sisäiset lumimassat saattavat tilanpuutteen vuoksi levittäytyä yleisten 
alueiden puolelle, mikä puolestaan saattaa runsaslumisina talvina 
vaikeuttaa yleisillä alueilla liikkumista.

Gunillantien ja Reiherintien kulmassa oleva viheralue, jolle nyt 
esitetään asuinrakentamista, rajautuu katujen puolella jyrkkään 
kallioleikkaukseen ja on näin ollen vaikeasti saavutettavissa ja 
vähäisellä käytöllä. Lisärakentaminen on huomioitu Laajasalon 
länsiosan aluesuunnitelmassa 2011–2020.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle. 
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa Laajasalon asemakaavan 
muutoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin. 

Käsittely

03.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
toinen virke kuulumaan seuraavasti: "Tarkoitus on ollut kiinnittää 
huomio siihen, että korttelin sisäinen lumitila vähenee 
täydennysrakentamisen myötä.

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

Rakennusvirasto 14.6.2013

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
Laajasalon Gunillantien-Svanströminkujan alueen 
asemakaavaluonnoksesta. 

Suunnittelualueeseen kuuluvat kerrostalotontti osoitteessa Gunillantie 
2–6 (49080/3), liikerakennustontti osoitteessa Gunillantie 8a (49080/5), 
autopaikkatontti osoitteessa Gunillantie 8b (49080/7) ja puistoalue 
Gunillantien ja Reiherintien risteyksen tuntumassa sekä katualueita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentamisen 
edellytysten lisääminen Laajasalon hyvien palveluiden, 
virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 

Täydennysrakentaminen hyvien liikenneyhteyksien ja olemassa olevan 
infrastruktuurin varrelle on myös rakennusviraston mielestä 
kannatettavaa ja suotavaa. 

Asemakaavaluonnoksessa lisätään tonttien rakennusoikeutta ja tämän 
lisäksi Gunillantien ja Reiherintien kulmassa sijaitsevan puistometsän 
kohdalle osoitetaan uutta asuinrakentamista. Laajasalon länsiosan 
aluesuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020 todetaan, että kyseisellä 
alueella on maisemallista arvoa, mutta ei juurikaan käyttöarvoa. Alue 
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on vaikeasti saavutettavissa ja se mielletään jo nyt viereisten tonttien 
jatkeeksi. 

Kaavaselostukseen on kirjattu, että tonteilla syntyvät hulevedet tulee 
imeyttää maaperään ja hidastaa niiden virtausta maan pinnalla 
mahdollisimman paljon. Rakennusvirasto kannattaa sitä, että hulevesiä 
pyritään imeyttämään paikallisesti. Rakennusviraston teettämän 
hulevesien tulvareittien tarkasteluun perustuvan selvityksen mukaan 
Suomensuontien päästä alkaa kevyen liikenteen väylää pitkin 
Gunillankujan suuntaan topografiatarkasteluun perustuva tulvareitti, 
joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa.  

Lumilogistiikan tehostamista kaupungeissa tutkivassa diplomityössä 
(Anna Keskinen, Aalto-yliopisto, 2012) todettiin, että 
kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin keino lumen poisviennissä 
on lumen lähisiirto. Lumen lähiläjitykseen varatut paikat on hyvä pohtia 
jo asemakaavavaiheessa.  Lumimassojen määrää ja niiden tilantarvetta 
on mahdollista arvioida etukäteen. Gunillantien asuinalueen 
täydennysrakentaminen johtanee tilanteeseen, jossa nykyisiä 
väliaikaisia lumenläjitysalueita jää pois käytöstä rakentamisen takia. 
Kaavatyön tässä vaiheessa viimeistään tulee selvittää alueen 
lumilogistiikkaa. Rakennusvirasto esittää, että lumen läjitystä palvelevat 
alueet osoitetaan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tonttien 
maanalaisten rakenteiden tilantarve tulee ottaa huomioon myös 
lumilogistiikassa.

Kaavaselostuksessa ei ole eritelty asuintonttien eikä -talojen 
parkkipaikkojen tonttikohtaisia lukumääriä. Paikkojen selkeä  ja suora 
tonttikohtainen erittely kaavaselostuksessa parantaa asemakaavan 
toteuttamista. Rakennusviraston huolenaiheena on, että lisääntyvä 
pysäköintitarve purkaantuu hallitsemattomasti katu- ja viheralueelle. 
Liikennemäärien lisääntyessä Gunillantiellä niin sanottu villi pysäköinti 
saattaa vaarantaa sekä kadun käyttöturvallisuutta että vaikeuttaa 
kadun yllä- ja kunnossapitoa.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

jenna.i.ikonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 466 (485)
Stadsfullmäktige

Sj/16
08.10.2014

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

§ 328
Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 

1. bevilja Jari Tiainen och Konsta Kuisma befrielse från uppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten

2. välja Markus Söderlund och Jussi Hannukainen till nämndemän 
vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Jari Tiaisen eronpyyntö
2 Konsta Kuisman eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Jari Tiainen anhåller 12.8.2014 om befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten.

Konsta Kuisma anhåller 27.8.2014 om befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Jari Tiainen och Konsta 
Kuisma till nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016.
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Stadsfullmäktige bör nu välja nya nämndemän vid tingsrätten för den 
återstående mandattiden. De ersätter dem som nu befrias från 
uppdraget som nämndeman.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Jari Tiaisen eronpyyntö
2 Konsta Kuisman eronpyyntö

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 24.09.2014 § 294

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Asmo Koste och Sanni Kulkki befrielse från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten 

2. välja Niina Ilola och Tarja Laxén till nämndemän vid tingsrätten för 
den mandattid som utgår med år 2016

3. välja Johanna Wikström till nämndeman vid tingsrätten i Clas-
Håkan Nymans ställe, som blev befriad 21.5.2014, för den 
mandattid som utgår med år 2016. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 955
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HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Jari Tiaiselle ja Konsta Kuismalle vapautuksen 
käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valita Markus Söderlundin ja Jussi Hannukaisen käräjäoikeuden 
lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 329
Ansökan om avsked från tjänsten som direktör för faktacentralen

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bevilja Asta Manninen avsked från tjänsten som direktör för 
faktacentralen från 1.4.2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktören för faktacentralen Asta Manninen har begärt avsked från sin 
tjänst från 1.4.2015 för att gå i pension. 

Följande är angivet i 12 § i förvaltningsstadgan: "Den myndighet som 
skall anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om 
utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en 
sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare."

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer 
stadsstyrelsen att uppmana faktacentralen att utlysa tjänsten som 
direktör för faktacentralen med de behörighetsvillkor som är angivna i 
instruktionen för faktacentralen, med de språkkunskapskrav som 
framgår av stadens språkkunskapsstadga och med den lön som 
betalas för tjänsten.

Enligt 11 § i instruktionen för faktacentralen är behörighetsvillkor för 
verkschefen högre högskoleexamen och erfarenhet av administration 
och ledarskap. Enligt 2 § i stadens språkkunskapsstadga ska cheferna 
för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Lönen 
för tjänsten som direktör för faktacentralen bestäms enligt kravnivå 22 i 
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lönesystemet för stadens ledning. Totallönen för denna kravnivå 
uppgår till 6 512,43–9 397,936 euro i månaden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Tietokeskuksen johtaja
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Tietokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 985

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tietokeskuksen johtaja Asta 
Manniselle eron tietokeskuksen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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§ 330
Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem 
motioner

HEL 2014-012193, 2014-012196, 2014-012194, 2014-012200, 2014-012195

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Budgetmotion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om platser för 
skjutbanor

 Budgetmotion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om ett projekt 
mot mobbning i skolan

 Motion av ledamoten Jukka Relander m.fl. om rivning av den 
damm som skär av Gammelstadsforsens västra gren

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett mål för 
utsläppsminskning för år 2030

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om en remissdebatt om 
generalplaneutkastet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 313 - 316, 323, 327 ja 330 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 317 - 322, 328 ja 329 §

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 97 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 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 324 - 326 §

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 97 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



Helsingfors stad Protokoll 15/2014 478 (485)
Stadsfullmäktige

-/18
08.10.2014

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

313 - 316, 323, 327 och 330 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

317 - 322, 328 och 329 § 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 97 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 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

324 - 326 § 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 97 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. 
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande
322 §

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Veronika Honkasalo Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.10.2014.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 17.10.2014.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


