
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015
Kaupunginvaltuusto

23.09.2015

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

Kokousaika 23.09.2015 18:00 - 22:11

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
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija saapui 19:03, poissa: 214§ - 227§
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe saapui 18:39, poissa: 214§ - 227§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan saapui 18:09, poissa: 214§ - 220§
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura saapui 18:07, poissa: 214§ - 219§
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka saapui 18:10, poissa: 214§ - 220§
Rissanen, Laura
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Lehtipuu, Otto varajäsen
Malin, Petra varajäsen
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Sydänmaa, Johanna varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Vainikka, Mirka varajäsen

poistui 19:03, poissa: 229§ - 244§
Vesikansa, Sanna varajäsen
Villo, Pertti varajäsen
Vuorinen, Tuulikki varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Almqvist, Casper tiedottaja
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Kirjonen, Tuuli tiedottaja
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Karvonen, Jaana työllistämispäällikkö

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
214-228 §, 235-243 §
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Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
229-234 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
214-227 §, 235-237 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
228-234 §, 238-244 §
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Tid 23.09.2015 18:00 - 22:11

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
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija anlände 19:03, frånvarande: 214§ - 

227§
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe anlände 18:39, frånvarande: 214§ - 

227§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan anlände 18:09, frånvarande: 214§ - 

220§
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura anlände 18:07, frånvarande: 214§ - 

219§
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka anlände 18:10, frånvarande: 214§ - 

220§
Rissanen, Laura
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti ersättare
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Laaksonen, Heimo ersättare
Lehtipuu, Otto ersättare
Malin, Petra ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Vainikka, Mirka ersättare

avlägsnade sig 19:03, frånvarande: 
229§ - 244§

Vesikansa, Sanna ersättare
Villo, Pertti ersättare
Vuorinen, Tuulikki ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Korhonen, Tapio kanslichef
Sarvilinna, Sami stadsjurist
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Erroll, Katri förvaltningsexpert
Härmälä, Timo stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Sippola-Alho, Tanja stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Almqvist, Casper informatör
Kari, Tapio kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Kirjonen, Tuuli informatör
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

Karvonen, Jaana sysselsättningschef
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Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
214-228 §, 235-243 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
229-234 §

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
214-227 §, 235-237 §

Antti Peltonen förvaltningschef
228-234 §, 238-244 §
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§ Asia

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

215 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

216 Pj/3 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

217 Pj/4 Uusi valtuustoryhmä
Ny fullmäktigegrupp

218 Kj/5 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

219 Kj/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

220 Kj/7 Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i direktionen för konstmuseet

221 Kaj/8 Munksnäs högstadieskolan perusparannuksen hankehinnan 
korottaminen
Höjning av projektpriset för ombyggnaden av Munksnäs 
högstadieskola

222 Kaj/9 Vuokrausperusteet (Kaarela, Malminkartano, tontti 33254/2)
Arrendegrunder för tomten 33254/2 (Kårböle, Malmgård)

223 Kaj/10 Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen 
(nro 12285)
Detaljplaneändring för Brändö kvartersgård med omgivning (nr 12285)

224 Kj/11 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på 
teckenspråkets dag

225 Kj/12 Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun antamista koskevien 
menettelytapaohjeiden päivittämisestä
Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om uppdatering av 
anvisningarna om förfaringssätt vid rättegångshjälp

226 Kj/13 Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -hankkeen 
edistämisestä
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om främjande av 
projektet Lappvikens Källa
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227 Kj/14 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle myöntämien 
lainojen korkojen alentamisesta
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om sänkning av 
räntorna för stadens lån till Helsingfors stads bostäder Ab (Heka)

228 Kj/15 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen 
riittävyyden arvioimisesta
Den av ledamoten Osku Pajamäki väckta motionen om bedömning 
huruvida resurserna för barn är tillräckliga

229 Kj/16 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta 
Helsingin sähkönhankinnassa
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om beaktande av 
hållbarhetskriterier vid stadens elanskaffning

230 Kj/17 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite tilojen vuokraamisesta 
taiteenharjoittajille ja musiikintekijöille
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om uthyrning 
av lokaler till konst- och musikutövare

231 Ryj/18 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun toteuttamisesta
Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ett ”parklet”-
försök

232 Ryj/19 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen edistämiseksi 
Helsingissä
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av 
återanvändning i Helsingfors

233 Stj/20 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite mahasyövän riskin seulonnan pilotin 
käynnistämiseksi
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om en 
pilotundersökning för screening av risken för magcancer

234 Stj/21 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien palvelujen 
neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä
Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om ökning av 
rådgivningen och tidsbeställningsmöjligheterna inom 
barnatillsyningstjänsterna

235 Stj/22 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kotihoidon kehittämisestä 
Helsingissä
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om utveckling 
av hemvården i Helsingfors

236 Stj/23 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin 
paloturvallisuuden parantamisesta
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Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om bättre 
brandsäkerhet för hemmaboende äldre

237 Stj/24 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite joukkoliikenne-etuuden 
palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om återställande 
av förmånen inom kollektivtrafiken för färdtjänstanvändarna

238 Sj/25 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin 
työllisyysohjelman laatimiseksi
Den av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen 
om ett sysselsättningsprogram för staden

239 Sj/26 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta 
keskustakirjaston yhteydessä
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om hyllning av 
Touko Laaksonen i samband med centrumbiblioteket

240 Sj/27 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja graffitien lisäämisestä 
Baanalle
Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om mer gatukonst 
och graffiti i Banan

241 Sj/28 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren liikuntapuiston 
jalkapallokentästä
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en 
fotbollsplan för juniorer vid Kasbergets idrottspark

242 Sj/29 Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä Helsingissä
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om främjande av 
gatukonst i Helsingfors

243 Kaj/30 Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen 
perusparannuksen aikaistamiseksi
Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om tidigarelagd 
ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus

244 -/31 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 214
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä 
todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 215
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 
valtuutetut Thomas Wallgren ja Päivi Storgård ja varalle valtuutetut 
Matti Enroth ja Eija Loukoila.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 
valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 216
Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan 
ilmoituksen valtuustoryhmään liittymisestä.

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuustolle on 7.9.2015 jätetty Helsingin 
kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukainen 
ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä.

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 217
Uusi valtuustoryhmä

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan 
ilmoituksen valtuustoryhmän perustamisesta.

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuustolle on 14.9.2015 jätetty Helsingin 
kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 §:n 1 momentin mukainen 
ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta.

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 218
Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun 
luottamustoimesta

2. todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen 
kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus toteaa, että Jan Vapaavuori (Kok.) on 2.9.2015 
pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi 
valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kansallisen 
kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Johanna 
Sydänmaa.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos 
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 7.9.2015 pyytänyt 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kansallisen kokoomuksen 
valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää 
varavaltuutetun 10.11.2015 pidettävässä kokouksessaan. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 832

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun 
luottamustoimesta

2. todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen 
kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 01.09.2015 § 34

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä uuden varavaltuutetun 
Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmään toukokuun 2017 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi, jotta varavaltuutettuja on 
valtuustoryhmässä sama määrä kuin valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä Sosiaalidemokraattisen Puolueen 
valtuustoryhmään sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli 
Valtteri Aaltosen.

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä uuden varavaltuutetun Vihreän 
liiton valtuustoryhmään toukokuun 2017 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi, jotta varavaltuutettuja on valtuustoryhmässä sama 
määrä kuin valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä Vihreän liiton valtuustoryhmään 
sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Kalle Könkkölän.
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Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 219
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Johanna Laisaaren Jouko Malisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2017 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Leena Rosenbergin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Leena Rosenbergin (SDP) 16.1.2013 (§ 5) 
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Leena Rosenberg pyytää 26.8.2015 eroa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
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Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö, jonka kotikunta 
kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä 
vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen 
todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Leena Rosenbergin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 831

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
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2. valita Johanna Laisaaren Jouko Malisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

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
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§ 220
Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon 
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita Ville Tuomisen  Pauli Waroman uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon 
johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Otso Kivekäs oli 
ehdottanut Ville Tuomista Pauli Waroman uudeksi varajäseneksi 
taidemuseon johtokuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Teemu Korpijärven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon 
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _______________  Pauli Waroman uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon 
johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Teemu Korpijärven (Vihr.) 
taidemuseon johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Teemu Korpijärvi pyytää 19.8.2015 
vapautusta johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka 
valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain (365/1995) 33 
ja 36 §:n mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Teemu Korpijärven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Taidemuseon johtokunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 830

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon 
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _______________  Pauli Waroman uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon 
johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 15 (385)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/8
23.09.2015

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

§ 221
Munksnäs högstadieskolan perusparannuksen hankehinnan 
korottaminen

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Munksnäs högstadieskolan perusparannuksen hankehinnan 
korotuksen siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 
yhteensä arvonlisäverottomina 12 690 000 euroa huhtikuun 2015 
kustannustasossa.

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.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu René Hursti valtuutettu Harri Lindellin kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
perusparannushanke toteutetaan niillä ehdoilla, joilla se 
kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.4.2014 hyväksyttiin 
enimmäishintaan 10,45 milj. euroa. Siten se on myös merkitty 2015 
talousarvion liitteenä olevaan rakentamisohjelmaan vuosille 2015-2016.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

1 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto esittää, että se palauttaa uudelleen 
valmisteluun Munksnäs Högstadieskolan perusparannuksen 
hankehinnan korotuksen 12,65 milj. euroon. Kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että perusparannushanke toteutettaneen niillä ehdoilla, joilla 
se kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.4.2014 hyväksyttiin 
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enimmäishintaan 10,45 milj.e. Siten se on myös merkitty 2015 
talousarvion liitteenä olevaan rakentamisohjelmaan vuosille 2015-2016. 

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
René Hursti, Harri Lindell

Tyhjä: 2
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Munksnäs högstadieskola_HKA_17062015
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtina ovat Munkkiniemen ruotsinkielisen yläasteen 
rakennuksen sisäilmassa todetut puutteet sekä rakennuksen 
talotekniset ja rakenteelliset perusparannustarpeet. Rakennuksessa ei 
ole aikaisemmin tehty kattavaa perusparannusta.

Perusparannuksessa koulu saa ajanmukaiset fysiikan, kemian, 
maantiedon ja biologian, tekstiilityön ja teknisen työn opetustilat. 
Opettajille ja oppilashuollolle toteutetaan riittävät ja nykyajan
vaatimuksia vastaavat työtilat sekä oppilaiden pukuhuone- ja wc-tiloja 
ajanmukaistetaan. Lisäksi koulurakennuksen esteettömyyttä, 
käyttöturvallisuutta ja pihan toiminnallisuutta parannetaan.

Koulu on mukana Tulevaisuuden koulu -ohjelmassa ja siihen liittyen 
rakennuksen aulaan on suunniteltu mediateekki.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.4.2014 hyväksyä 5.4.2013 päivätyn 
Munksnäs högstadieskolan perusparannus -nimisen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on
5 733 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
arvonlisäverottomana 10,45 miljoonaa euroa joulukuun 2012 
kustannustasossa.

4.5.2013 päivätyn hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan 
kustannukset ovat olleet 10,45 milj. euroa. 27.3.2014 päivätyn 
luonnossuunnittelun kustannusarvion mukaan kustannukset ovat olleet
10 115 000 euroa. 9.3.2015 päivätyn työpiirustusvaiheen 
kustannusennusteen mukaan kustannukset ovat 12,69 milj. euroa 
huhtikuun 2015 kustannustasossa.

Työpiirustusvaiheen kustannukset ylittävät hankesuunnitelman 
kustannustason johtuen kunnostettavien ja uusittavien rakenteiden 
määrän kasvusta. Lisäksi uusimmat kosteuden- ja 
puhtaudenhallintavaatimukset ovat tuoneet kustannusvaikutuksia.

Esittelijän perustelut

Yleistä hankkeesta
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Kiinteistöviraston tilakeskus rakennuttaa hankkeen ja on tilannut 
rakennuttamistehtävät HKR-rakennuttajalta.

Munksnäs högstadieskola, nyt Hoplaxskolan Solnantien toimipiste, 
koostuu monesta eri-ikäisestä, toisiinsa liittyvästä osasta. Se on 
rakennettu vuosien 1949 - 1966 aikana eikä rakennuksessa ole tehty 
kattavaa perusparannusta. Rakennuksen pinta-ala on 5 438 brm². 
Koulun tontti on pinta-alaltaan 6 790 m².

Perusparannuksessa rakennuksen sisäilmaolosuhteita parannetaan. 
Haitta-ainepitoiset materiaalit poistetaan ja kosteusvauriot korjataan. 
Talotekniset järjestelmät uusitaan ja esteettömyyttä sekä
käyttöturvallisuutta parannetaan.

Rakennuksessa tehdään toiminnallisia muutoksia, jotka parantavat 
tilojen käyttöä vastaamaan muuttuneita toiminnallisia tarpeita. 
Rakennuksen salin aulatila muutetaan mediateekiksi, jolloin se toimii
myös opetustilana.

Kustannusten nousu

Työpiirustusvaiheessa esiin tulleet lisäkustannukset koskevat pääosin 
keskeisiä rakennusteknisiä osia. Niiden oikeaoppisella korjauksella 
varmistetaan koulurakennuksen rakenteiden toimivuus, turvallisuus ja
parannetaan sisäilman laatua. Rakennuksessa tehtiin 
toteutussuunnitteluvaiheessa lisää rakenneavauksia ja todettiin 
kastuneita rakenteita salisiiven osalla.

Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa oli mukana koulurakennuksen 
pihalla sijaitsevan holvikellarin kunnostus. Sen kunnostuksesta on 
luovuttu kustannussäästösyistä. Hankesuunnitelmavaiheessa
rakennuksessa oli vielä yksi asunto, joka kunnostettiin. Asunnon tilat on 
toteutussuunnittelussa jouduttu muuttamaan talotekniikkatiloiksi.

HKR-Rakennuttajan mukaan työpiirustusvaiheen kustannukset ylittävät 
hankesuunnitelman kustannustason seuraavista syistä:

 Sisäpihan salaojitus sekä sokkeleiden kunnostus eristyksineen 
päätettiin lisätä suunnitelmaan.

 Louhintojen sekä kaivantojen määrät ja tuennat ovat 
lisääntyneet suunnitelmien tarkennuttua.

 Pihojen pintarakenteita joudutaan uusimaan hankesuunnitelmaa 
enemmän pihan kaivutöistä johtuen.

 Alapohja- sekä välipohjarakenteiden uusimistarve on kasvanut.
 Vanhojen väestönsuojien kunnostusmääräykset ovat muuttuneet 

hankesuunnitelman jälkeen.
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 Iv-konehuoneiden sekä tekniikkakanaalien ja -kuilujen 
tilantarpeet ovat suunnitelmien tarkentuessa kasvaneet.

 Julkisivujen paikallisia korjaustoimenpiteitä on lisätty 
suunnitelmaan.

 Pintalattioiden injektointi- ja uusimistarpeet on nyt huomioitu.
 D-osan yläpohjan pintalaatan purku, rakenteiden palosuojaus ja 

eristeiden uusiminen on lisätty suunnitelmaan.
 Suunnitelmaan on lisätty ikkunoiden apukarmien uusiminen 

sekä liittymien tiivistys.
 Kunnostettavien ja uusittavien ikkunoiden sekä ovien määrät, 

paloluokat, lasitukset yms. ominaisuudet ovat tarkentuneet.
 Väliseinien, lasiseinien, siirtoseinien ja jakoseinien laajuudet 

sekä ominaisuudet ovat tarkentuneet.
 Perusparannus edellytetään toteutettavaksi 

kosteudenhallintaohjeen ja P1 - puhtaustasoluokituksen 
mukaan.

Hankkeen kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

HKR-rakennuttajan laatiman toteutussuunnitteluvaiheen 
kustannusennusteen mukaan hankeen enimmäishinta on 12 690 000 
euroa arvonlisäverottomana huhtikuun kustannustasossa 2015. Tämä
on 2 334 euroa brm².

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskeman arvion mukaan koulun tuleva 
vuokra on 1 153 400 euroa vuodessa eli 96 120 euroa kuukaudessa. 
Pääomavuokra on 18,20 euroa/htm²ja ylläpitovuokra 3,80 euroa/htm² 
eli yhteensä 22,00 euroa huoneistoneliömetriltä kuukaudessa vuoden 
2015 tasossa.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Hanke on merkitty vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevaan 
rakentamisohjelmaan vuosille 2015–2016 yhteensä 10,45 milj. euron 
suuruisena. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 merkitä talousarvion 
2016 ja taloussuunnitelman 2016–2018 sekä kymmenen vuoden 
investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hanke 
on ohjelmoitu investointisuunnitelmaehdotuksessa Hoplaxskolan -
nimisenä (osoite Solnantie 18-20) vuosille 2016-2017 yhteensä 12,70 
milj. euron suuruisena.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan helmikuussa 2016 ja työn 
valmistuvan kesäkuussa 2017. 

Väistötilat tulevat olemaan Kivitorpan kentän siirtokelpoisissa tiloissa.

Toteutus- ja ylläpitovastuut
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Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, 
kiinteistön ylläpidosta ja on tilannut rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Munksnäs högstadieskola_HKA_17062015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 855

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Munksnäs högstadieskolan 
perusparannuksen hankehinnan korotuksen siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomina 
12 690 000 euroa huhtikuun 2015 kustannustasossa.

24.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 294

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Munksnäs 
högstadieskolan perusparannus -hankesuunnitelman hankehinnan 
korotusta siten, että hankkeen laajuus on 5 438 brm² ja että sen 
kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 
12,69 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 kustannustasossa. 

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan ja siitä aiheutuvan vuokranarvion tarkistuksen.

14.11.2013 Ehdotuksen mukaan

05.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Tilakeskuksen päällikkö 03.07.2014 § 43

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Solnantie 18–20, 00330 Helsinki, 30. kaupunginosa, Munkkiniemi, kortteli 15, tontti 2, hanke 
8084493

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto Kouvo -
Partasen laatimat Munksnäs högstadieskolan perusparannuksen
31.12.2013 päivätyt ja 01-01 - 06-05 numeroidut luonnosasiakirjat.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 16/2013 5.9.2013 (431 §)
perusparannushankkeen 4.5.2013 päivätyn hankesuunnitelman
hyväksymistä siten että arvonlisäveroton enimmäishinta oli 10,45
miljoonaa euroa joulukuun 2012 kustannustasossa.
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Kaupunginhallitus on puolestaan kokouksessaan 12/2014 (24.3.2014)
päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle että se päättäisi hyväksyä
hankesuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
hankesuunnitelman kokouksessaan 6/2014 (9.4.2014).

Yleistä hankkeesta

Hankkeen enimmäislaajuus on 5733 brm².

Munksnäs högstadieskola on rakennettu kuudessa osassa vuosien
1949-1966 aikana. Suunnitelmat ovat laatineet arkkitehdit Bertel
Liljequist ja Arne Helander. Rakennuksella ei ole asemakaavassa
suojelu-merkintää. Kohde kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä
–julkaisun luokituksessa luokkaan 2. Luokitus korostaa rakennuksen
kaupunkikuvallista säilyneisyyttä ja arvoa. Sisätiloissa on vuosien
myötä tehty paljon muutoksia. Rakennuksessa ei ole tehty varsinaista
perusparannusta.

Munksnäs högstadieskola on yksi Helsingin viidestä ruotsinkielisestä
yläasteesta. Koulussa annetaan ruotsinkielistä perusopetusta 7-9
luokilla. Rakennuksen oppilaskapasiteetti on
237 vähimmäisoppilaspaikkaa.

Hankkeen lähtökohtina ovat rakennuksen sisäilman todetut puutteet
sekä rakennuksen talotekniset ja rakenteelliset perusparannustarpeet.
Paloturvallisuutta on parannettu palokonsultin paloteknisen
suunnitelman mukaan. Muun muassa uloskäytäväporrashuoneet 
muutetaan omiksi palo-osastoikseen. A- ja B-osan kellaritiloihin sekä
D-osan käyttämättömälle ullakolle on suunniteltu uudet iv-konehuoneet.

Rakennus salaojitetaan. Osa alapohjista uusitaan, asunnon kohdalta
välipohja puretaan osittain. A- ja B-osan vesikatot uusitaan
energiatehokkuuden lisäämiseksi. Noin puolet ikkunoista uusitaan ja
loput kunnostetaan.

Rakennuksen pihalla oleva kellarirakennus kunnostetaan hankkeessa.
Tila on muutettu harrastus- ja vapaa-ajantiloiksi vuonna 1951.
Hankesuunnitelmavaiheessa kiinteistössä oli vielä yksi asunto, joka
peruskorjattiin hankkeessa.

Muutokset hankesuunnitelmaan verrattuna

Suunnitelmiin on tullut vain vähän muutoksia verrattuna
hankesuunnitelmavaiheeseen.

Salaojitus on laajennettu koskemaan myös sisäpihaa.
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Kellarikerrosten tekniset tilat ovat tarvinneet lisää korkeutta. Osittain
alapohjia on laskettu alapäin, osittain yläpuolisia välipohjia on purettu.
Kohteessa sijaitseva asunto on poistettu suunnitelmista teknisten
tilojen tilantarpeen vuoksi.

Vanhassa perunakellarissa sijaitseviin partiolaisten tiloihin on lisätty
varatie myös toiseen harrastetilaan paloviranomaisen vaatimuksesta.

Mediateekistä ja ryhmätyötilasta on suunniteltu keskeinen, kokoava
sisätila (koulu osallistuu opetusviraston Tulevaisuuden
kouluhankkeeseen).

Kustannukset

HKR-rakennuttajan luonnossuunnitelmavaiheen laatiman 27.3.2014
päivätyn kustannusennusteen mukaan hankkeen kustannukset ovat
enintään arvonlisäverottomana 10 115 000 euroa (1 768 euroa/brm²),
joulukuu 2012 kustannustasossa. Luonnosvaiheen kustannusarvio on
laskettu hankesuunnitelman hintatasossa.

Luonnosvaiheen kustannukset eivät ylitä hankesuunnitteluvaiheen
kustannuksia.

Aikataulu ja rahoitus

Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2015 ja kohde on valmis joulukuussa
2016.

Munksnäs högstadieskolan perusparannushanke on
Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-2023
aikataulun mukaisesti ajoitettuna. Investointi rahoitetaan tilakeskuksen
alakohdalle 8020204 varatuista määrärahoista.

Lausunnot

Hanke on esitelty rakennusvalvonnalle, Helsingin kaupunginmuseolle,
ympäristökeskukselle ja pelastuslaitokselle sekä hanke- että
luonnossuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnitteluvaiheessa on pidetty hallintokuntapalaveri, johon ovat
osallistuneet opetusvirasto, kaupunginmuseo, kaavoitusvirasto,
rakennusvirasto ja kv tilakeskus.

Opetusvirasto on hankesuunnitteluvaiheessa lausunut hankkeesta ja
luonnossuunnitteluvaiheessa kirjauttanut luonnossuunnitelmien
hyväksymisensä suunnittelupöytäkirjaan numero 7, 29.4.2014.

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
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sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 09.04.2014 § 105

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 5.4.2013 päivätyn Munksnäs högstadieskolan perusparannus 
-nimisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
5 733 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
arvonlisäverottomana 10,45 miljoonaa euroa joulukuun 2012 
kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 18.06.2013 § 136

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kiinteistöviraston tilakeskukselle 
puoltavan lausunnon Munksnäs högstadieskolan 5.4.2013 päivitetystä 
hankesuunnitelmasta. Opetuslautakunta on jo 5.6.2012 antanut 
puoltavan lausunnon Munksnäs högstadieskolanin 20.4.2012 
päivätystä hankesuunnitelmasta. Nyt päivitettyyn hankesuunnitelmaan 
on lisätty osa rakennuksen katon korjaustyötä, joka nostaa 
perusparannuksen verottomia kustannuksia 780 000 eurolla. 

Lisäksi opetuslautakunta huomauttaa, että jo hyväksyttyyn 
hankesuunnitelmaan lisätty kattoremontti on puhtaasti 
kunnossapidollinen toimenpide, eikä sen tulisi aiheuttaa 
opetusvirastolle tilakeskuksen esittämää vuokrankorotusta, joka on 
29 676 euroa vuodessa 30 vuoden ajan.

05.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
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linjanjohtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 222
Vuokrausperusteet (Kaarela, Malminkartano, tontti 33254/2) 

HEL 2015-009315 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. 
kaupunginosan (Kaarela) Malminkartanon asemakaavaan nro 12104 
merkityn korttelin 33254 asuinrakennusten tontti 2 tai siitä 
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asuntotontin (AK) 33254/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän 
asuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon tai 
Hitas-tuotannon osalta pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata Helsingin kaupungin 
33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano) korttelin 33254 tontin 2 
asuntotuotantotoimistolle välimuodon asuntotuotannon 
(Hitasomistusasunnot tai asumisoikeusasunnot) suunnittelua varten. 
Tontille sijoittuva suojeltu rakennus on myöhemmin 
kaupunginhallituksen päätöksellä 18.12.2014 (634 §) rajattu pois edellä 
mainitusta
tontinvarauksesta.

Tontille sijoittuva suojeltu rakennus on tarkoitus myydä ja tähän liittyvä 
määräala vuokrata vapaarahoitteiseen sääntelemättömään 
omistusja/tai vuokra-asuntotuotantoon.

Nyt esitetään vuokrausperusteiden vahvistamista mainitulle tontille.

Esittelijän perustelut

Tontin varaus

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata Malminkartanon 
asemakaavan muutokseen nro 12104 sisältyvän ohjeellisen tontin 
33254/2 asuntotuotantotoimistolle välimuodon asuntotuotannon (Hitas-
omistusasunnot tai asumisoikeusasunnot) suunnittelua varten.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2014 (634 §) muuttaa mainitun tontin 
varausehtoja siten, että tontille sijoittuva asemakaavassa suojeltu 
rakennus ei kuulu tontinvarauksen piiriin. Päätöksen mukaan 
kiinteistövirasto menettelee rakennuksen osalta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Kiinteistövirasto määrittelee rakennuksen 
luovutusta varten rakennuksen pihapiirin tarkoituksenmukaiseksi 
katsomallaan tavalla.

Asemakaava- ja tonttitiedot
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Kaupunginvaltuuston 24.10.2012 hyväksymän ja 14.12.2012 
lainvoimaiseksi tulleen Malminkartanon asemakaavan muutoksen nro 
12104 mukaan tontti 33254/2 kuuluu asuinkerrostalojen 
korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on yhteensä 22 100 k-
m².

Tontille sijoittuu asemakaavassa suojeltu, kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. 

Ohjeellisen kaavatontin 33254/2 pinta-ala on 20 983 m² ja osoite 
Luutnantinpolku 2. Tonttia ei ole vielä lohkottu. Tontista on laadittu 
kuitenkin tonttijako nro 12643, joka on hyväksytty 3.8.2015. Tonttijaon 
mukaan ohjeellisesta tontista muodostettaisiin tontit 33254/3, 4 ja 5.

Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta ovat liitteenä nro 1.

Tonttien rahoitus- ja hallintamuodot

Asuntotuotantotoimistolle varattu tonttijaon mukainen tontti 33254/3 on 
tarkoitus toteuttaa valtion tukemana asumisoikeustuotantona ja tontti 
33254/5 Hitas-tuotantona.

Tonttijaon mukainen tontti 33254/4 on tarkoitus myydä 
vapaarahoitteiseen ja sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-
asuntotuotantoon.

Vertailutiedot

Tontin 33254/2 läheisyydestä ei viime vuosina ole vuokrattu 
asuntotontteja. Siten vertailutietoa lähialueelta ei ole saatavissa. 
Vertailukelpoisena tietona voitaisiin pitää samaan kaupunginosaan 
sijoittuvan Honkasuon alueen tonteille vahvistettuja seuraavia 
vuokrausperusteita.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2013 (298 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. 
kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) asemakaavaan nro 11870 
sisältyvät Haapaperhosen alueella sijaitsevat asuinrakennusten 
korttelialueen (A) tontit 33353/1-2 ja 33353/4-5 lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

Tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 23 euroa Hitas-tuotannon osalta ja 
26 euroa sääntelemättömän asuntotuotannon osalta.
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Edelleen kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 (173 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. 
kaupunginosan (Kaarela) Honkasuon asemakaavaan nro 11870 
merkityn korttelin nro 33366 asuinrakennusten tontin nro 1 tai siitä 
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

Tontin tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen 
perusteena sääntelemättömän asuntotuotannon osalta virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 26 euroa ja valtion korkotuella rahoitettavan 
asumisoikeusasuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.

Molempien päätösten mukaan tonttien vuosivuokrista peritään 80 % 
Hitas-tuotannon vuokrasta siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien 
asuinpientalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Ottaen huomioon nyt kyseessä olevan tontin 33254/2 ja edellä 
mainittujen vuokrausperustepäätösten mukaisten tonttien 
samankaltainen käyttötarkoitus (asuinrakennusten korttelialue A ja 
asuinkerrostalojen korttelialue AK), sijainti samassa kaupunginosassa 
sekä tontin 33254/2 sijainti Malminkartanon juna-aseman 
läheisyydessä esitetään, että tontin 33254/2 tai siitä muodostettavien 
tonttien vuosivuokrat määrätään samoin perustein kuin edellä 
mainituissa kaupunginvaltuuston päätöksissä.

Siten sääntelemättömän asuntotuotannon osalta tontin vuosivuokra 
määräytyisi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon osalta 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 23 euroa.

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta 
perittäisiin asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.
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Asuntotontin vuosivuokrasta esitetään perittäväksi 80 % siltä ajalta, 
jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

Tonteille esitettävät vuokrat vastaavat nykyarvoltaan (7/2015, ind. 
19,02) sääntelemättömän asuntotuotannon osalta noin 494 euron 
kerrosneliömetrihintaa ja valtion korkotukeman 
asumisoikeusasuntotuotannon osalta ilman ara-alennusta noin 
437 euron ja ara-alennus (20 %) huomioiden noin 350 euron 
kerrosneliömetrihintaa.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin 
sääntelemättömän tuotannon osalta noin 1,9 euroa/as-m²/kk. Valtion 
tukeman asumisoikeustuotannon osalta vaikutus ilman ara-alennusta 
olisi noin 1,7 euroa/as-m²/kk ja ara-alennus huomioiden noin 
1,3 euroa/as-m²/kk.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, 
joka määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 
31.12.2075.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 856

HEL 2015-009315 T 10 01 01 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuusto seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) 
Malminkartanon asemakaavaan nro 12104 merkityn korttelin 33254 
asuinrakennusten tontti 2 tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Asuntotontin (AK) 33254/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän 
asuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon tai 
Hitas-tuotannon osalta pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 372
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HEL 2015-009315 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 113/681 492, Luutnantinpolku 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan 
(Kaarela) Malminkartanon asemakaavaan nro 12104 merkityn korttelin 
33254 asuinrakennusten tontti 2 tai siitä muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Asuntotontin (AK) 33254/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän 
asuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon tai 
Hitas-tuotannon osalta pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
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Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 34 (385)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
23.09.2015

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

§ 223
Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön asemakaavan 
muuttaminen (nro 12285)

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42047 tonttien 8 ja 
31 sekä tontin 7 osan ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 
3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12285 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 12.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.6.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 12.5.2015
6 Tilastotiedot
7 Osa päätöshistoriaa, nettiversio
8 Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf:n kirje 4.5.2015, nettiversio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 7

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksessa Kulosaaren korttelitalon tontti rajataan 
vastaamaan uuden korttelitalon tarpeita. Tontin käyttötarkoitus säilyy 
julkisten palvelurakennusten korttelialueena (YL), rakennusoikeus 
(5 000 k-m²) vastaa hankkeen tarpeita. Korttelitalon itä- ja eteläpuolelle, 
pääosin nykyiselle korttelitalon tontille, on osoitettu kaksi uutta 
asuinkerrostalotonttia (AK). Tonteille voi rakentaa yhteensä seitsemän 
III–IV -kerroksista kaupunkivillaa, joitten rakennusoikeus on yhteensä 
6 130 kerrosneliötä (arviolta 150 asukasta). Nykyisen kaavan 
pysäköinti- ja kulkujärjestelyjä muutetaan. Uusi katuyhteys 
asuinkortteleihin ja viereiselle kirkkotontille sijoittuu korttelitalon tontin 
itäpuolelle.

Esittelijän perustelut

Lähtötiedot

Alue sijaitsee Kulosaaren keskustassa kirkon ja ostoskeskuksen 
välissä kävelyetäisyydellä metroasemalta.

Uusi korttelitalo on rakennettu nykyisen asemakaavan perusteella. 
Kaavassa vuodelta 1999 tontti on julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialuetta (YL), ja rakennusoikeus on ilmaistu tonttitehokkuutena 
0,50 (vastaa 10 641 k-m²). Samassa kaavassa on kirkkotontti, josta 
pieni kulma on kaavanmuutosalueella, puistoalue korttelitalosta itään 
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sekä Kyösti Kallion tien varressa oleva autopaikkatontti kirkon ja koulun 
autopaikoille. Kaava-alueen luoteisosan puisto on vuoden 1966 
asemakaavassa.

Kaupunki omistaa kaava-alueen lukuun ottamatta kirkkotontin osaa, 
jonka omistaa Helsingin ev.-lut. seurakuntayhtymä.

Alue rajautuu etelässä Kulosaaren huvila-alueeseen ja kaakossa kirkon 
tonttiin. Lännessä ja pohjoisessa alue rajautuu 1960-luvulla 
rakennettuun, yhtenäiseen kerrostaloalueeseen, jolla talotyyppi on 
pääosin lamellitalo ja kerrosluku kolme–viisi. Korttelitalon tontilta 
äskettäin puretut koulu- ym. rakennukset oli rakennettu osana tätä 
kerrostaloaluetta.

Idässä alue rajoittuu kallioiseen puistoon, lounaisreunassa on pieni 
mäntyjä kasvava avokallioalue. Kaakkoispuolella kirkon tontti ja puisto 
edustavat hoidettua puistoympäristöä. Alueen luoteisreunassa on 
Presidentinpolun jatkeena kävelytie koulun länsipuolitse huvila-alueen 
ja ostoskeskuksen ja metroaseman välillä. Alueen itäosassa 
puistoalueella on kävely- ja ajoyhteys kirkolle.

Kirkon tontti, puiston eteläinen osa ja merkittävä osa huvila-aluetta 
kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (Kulosaaren huvilakaupunki RKY 2009). Kaava-
alueen pieni kulma kuuluu tähän rajaukseen. Kulosaaren huvila-
alueella, myös muualla kuin RKY-alueella, on voimassa 
suojeluasemakaava, siis mm. kaava-alueen eteläpuolisissa 
kortteleissa.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien asuntojen 
rakentaminen keskeisellä paikalla Kulosaaressa hyvien palvelujen ja 
liikenneyhteyksien alueella. Suunnittelun lähtökohtana on ollut sovittaa 
uusi rakentaminen saaren kaupunkirakenteeseen ja arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön. 

Asemakaavan muutoksessa on Kulosaaren korttelitalon itä- ja 
eteläpuolelle osoitettu korttelialueet (AK) pääosin neljä-, osin 
kolmikerroksisia asuinpistetaloja, "kaupunkivilloja", varten. Uudet 
asuinkorttelit koostuvat pääosin nykyisestä YL-korttelialueesta ja osin 
puistosta ja pysäköintitontista. Uusi katuyhteys korttelitalon 
päiväkodille, uusille asunnoille ja kirkolle sijoittuu heti korttelitalon 
itäpuolelle. 

Ratkaisu perustuu asemakaavan pohjaksi laadittuun 
viitesuunnitelmaan. Uudet asuintalot on sijoitettu ja mitoitettu siten, että 
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ne eivät rajaa näkymiä korttelitalon tontille/tontilta, että kirkon 
kellotapulin kaupunkikuvallinen asema säilyy ja että huvila-alueen 
pohjoisreunan rajaus säilyy väljänä. 

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) käsittävät kaksi tonttia, joilla on 
kolmen ja neljän pistetalon rakennusalat. Kaupunkikuvallisista syistä 
rakennukset AK-tonteilla määrätään valkoisiksi ja rapattaviksi. 
Merkittävät avokalliot ja puusto määrätään säilytettäviksi 
mahdollisuuksien mukaan. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu jonkin verran 
nykyiseen puistoon, muuten rakentaminen sijoittuu pääosin nykyiselle 
korttelialueelle. 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella (YL) kaava perustuu 
valmistumassa olevan korttelitalon suunnitelmiin. Kerrosala on vain 
hieman nykyistä hanketta suurempi, rakennuksen enimmäiskorkeus on 
hankkeen mukainen.

Asuntojen autopaikat on sijoitettu asuintonteille. Eteläisen tontin kautta 
on yleisen jalankulun sallittu kulkea esim. kouluun ja kirkkoon. Uusi 
LPA-tontti sijoittuu kirkkotontin kulmalle, ja sille siirretään Kyösti Kallion 
tien tuntumassa nyt olevat kirkkotontin autopaikat. LPA-alueen kautta 
on myös kulkuyhteys kirkkotontille ja kävelymahdollisuus viereiseen 
puistoon.

Werner Wirénin tie on uusi katu koululle, päiväkodille, asuintonteille ja 
kirkolle. Presidentinpolku on muutettu katualueeksi myös korttelitalon 
tontin kohdalla ja Lempi Alangon kallio -puistossa.

Muutosalueen pinta-ala on 2,76 ha. Asuinkerrostalojen korttelialueiden 
rakennusoikeus on yhteensä 6 130 k-m² ja pinta-ala yhteensä 1,05 ha. 
Vastaavat luvut julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella ovat 
5 000 k-m² ja 1,10 ha. Asuintonttien tonttitehokkuudet ovat 0,79 ja 0,48 
ja kaikkien tonttien keskimäärin 0,52. (Tonttitehokkuudet lähimmillä 
viidellä kerrostalotontilla ovat 0,57…1,3, huvila-alueella 0,30 ja 
nykyisen asemakaavan YL-tontilla 0,50.) Uusia asukkaita tulee 
suuruusluokaltaan 150 henkeä. 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen lisää asuntokantaa seudun keskeisissä osissa. 
Kaupunkikuvassa asuintalot pihoineen muodostavat hoidetun 
ympäristön ja tuovat kirkon ja koulun miljööseen tarpeellista 
tasokkuutta.

RKY-alueen arvot on otettu huomioon niin, että uusi rakentaminen on 
pienimittakaavaista ja jättää sille tarpeellisen tilan. Kirkon itsenäinen 
asema säilyy. Kellotapulin asema kaupunkikuvassa muuttuu niin, että 
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se ei enää näy Kyösti Kallion tieltä kirkon pysäköintialueen yli, 
puistoalueen yli kylläkin.

Uudet asukkaat, arviolta 150 henkeä, saavat asunnon palvelujen, 
miljöön ja liikenneyhteyksien kannalta hyvin toimivalta alueelta.

Näkymät naapuritonteilta ja -taloista muuttuvat uusien talojen vuoksi, 
vaikka uudet talot pistetaloina sallivat näkymät toistensa lomasta. 
Puiston pinta-ala supistuu 0,24 ha. 

Kaava-alue liittyy helposti oleviin liikenteen ja yhdyskuntateknisen 
huollon verkkoihin. Presidentinpolun yhteys katuverkossa selkeytyy, 
kun siitä tulee katua koko mitaltaan, ja kulku kirkkotontille helpottuu, 
kun yhteys muuttuu kulkemaan kadulle ja kun velvoiteautopaikat 
siirtyvät aivan tontin nurkalle. Luvaton pysäköinti Lempi Alangon kallio -
puistossa loppuu.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa kadun ja pysäköintialueiden rakentamisesta 310 000 
euroa.

Vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Vireilletulosta on 
ilmoitettu osallisille asemakaavaosaston kirjeellä, jossa mukana oli 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 5.8.2013). Kaava-alueen 
rajaus poikkeaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta niin, että huvila-
alueen tontti osoitteessa Kulosaarentie 32 ei ole kaavamuutoksessa 
mukana, koska mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitetyn 
mielipiteen perusteella pitää huvila-alueen tonttien lähetystökäytöstä 
tehdä laajempi selvitys ennen kaavamuutosta, ja niin, että kaava-
alueeseen on lisätty pieni alue kirkkotontin pohjoiskulmasta (osa uutta 
LPA-korttelialuetta).

Viranomaisyhteistyötä on tehty asianomaisten virastojen, liikelaitosten 
ja kuntayhtymien sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa. 

Esitetyistä mielipiteistä kaksi oli osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
ja neljä asemakaavan muutosluonnoksesta. Mielipiteitä on esitetty 
myös keskustelutilaisuuksissa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet koskivat mm. 
korttelitaloon sijoitettavien palveluiden riittävyyttä, sitä, että 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ollut liitetty hahmotelmia 
kaavamuutoksen sisällöstä, huvila-alueen kulttuuriympäristön 
huomioonottamista, aikaisempien koulurakennusten aiheuttamaa 
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mahdollista maaperän pilaantuneisuutta sekä lähetystökäytössä 
olevien tonttien kaavoitusta. Luonnoksesta esitetyt mielipiteet 
käsittelivät pääosin samoja asioita, erityisesti liian lähelle RKY-aluetta, 
kirkkoa ja huvila-aluetta rakentamista. Myös kaava-aineiston 
todenperäisyyttä epäiltiin. Kirkolle haluttiin enemmän autopaikkoja.

Vastineiden keskeinen asia on, että uusi rakentaminen on sovitettu 
olemassa olevaan ympäristöön väljästi rakennusten koon, 
rakennustyypin ja etäisyyksien puolesta. Liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät mielipiteistä ja 
viranomaisten kannanotoista sekä niiden vastineet laajemmin.  

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
8.8.–8.9.2014.

Ehdotuksesta on tehty kolme muistutusta. Ehdotuksesta saatiin 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 
opetusviraston, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, 
kaupunginmuseon, Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnot.

Ehdotuksesta on lisäksi pyydetty lausunto 
kiinteistölautakunnalta/kiinteistövirastolta, varhaiskasvatusvirastolta 
sekä Helsingin Energia liikelaitokselta. Näillä ei ole ollut ehdotukseen 
huomautettavaa tai lausuttavaa. Varhaiskasvatusviraston taholta on 
ilmoitettu, että se on osallistunut valmisteluun Kulosaaren korttelitalon 
suunnittelun yhteydessä. 

Muistutukset

Muistutukset koskivat mm. kulttuuriympäristön ja nykyisten 
rakennusten turvallisuuden vaarantamista sillä perusteella, että esitetyt 
rakennukset ovat liian korkeita tai liian lähellä nykyisiä rakennuksia ja 
Kulosaaren kirkon tai huvilayhdyskunnan asema vaarantuu. Yleisten 
alueiden supistamista ei pidetty perusteltuna. Kaavaprosessin 
laillisuutta ja havainneaineiston todenmukaisuutta epäiltiin. Kaavan ei 
nähty täyttävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
Kerroslukumerkinnän ristiriidasta selostuksessa ja kaavakartassa 
huomautettiin.

Muistutukset on otettu huomioon siten, että kerroslukumerkintä on 
korjattu kaavakartassa vastaamaan selostusta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan muistutuksiin kunnan perusteltuna 
kannanottona antamissa vastauksissa todetaan, että kaava vastaa 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin hyvin, ei vaaranna 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, Kulosaaren kirkon tai 
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huvilayhdyskunnan asemaa ja Helsingin kaupungin strategian 
mukaisesti kaupunki tiivistyy erityisesti kaavan mukaisilla raskaan 
raideliikenteen aseman seuduilla. Palveluverkkotarpeet tutkitaan 
hankekohtaisesti. Uudet rakennukset on sovitettu rinteeseen, kaava ei 
mahdollista rakentamista yli kerroslukumerkinnän, etäisyys uusiin 
rakennuksiin on selvästi pidempi kuin vanhojen rakennusten välinen ja 
kaavamuutoksen kohteena oleva alue on ennestäänkin ajantasa-
asemakaavassa rakennettua.

Muistutukset on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Kirje

Nähtävilläolon jälkeen saapuneessa kirjeessä Kulosaarelaiset ry – 
Brändöborna rf esittää korttelitaloon kuuluvan päiväkodin ja uusien 
kerrostalotonttien liikennejärjestelyihin, tontille osoitetun 
jalankulkuyhteyden hallinnointiin ja hoitoon sekä kerrostalotonttien 
toteuttamiseen ja ympäristön huomioon ottamiseen liittyviä 
huomautuksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaava-aluetta palvelee uusi katuyhteys 
Werner Wirénin tie. Kulosaaren korttelitalon ja ympäristön 
liikennesuunnitelman (kslk 12.5.2015) mukaan kadun kautta hoidetaan 
korttelitalon huolto, saattoliikenne päiväkodille, kulku kirkon pysäköintiin 
sekä uusille asuntotonteille. 

Kadun eteläpäästä lähtee lännen suuntaan tontilla kulkeva jalankulun 
yhteys koulun pihan eteläosaan, sekä Presidentinpolulle. Nykyinen 
raittiyhteys kirkon pihan kautta Kulosaarentielle jatkuu kirkon LPA -
tontin läpi. Kadun kääntöpaikan tuntumassa olevat pysäköintipaikat 
varataan päivisin lyhytaikaiseen pysäköintiin, koska ne palvelevat 
erityisesti päiväkodin saattoliikennettä. Alustavaan 
liikennesuunnitelmaan nähden liikenneturvallisuutta on parannettu 
kadulle rakennettavalla töyssyllä.

Kadun liikennemäärä jää vähäiseksi. Asuntoja tulee vähän, joten 
liikenteen tuottavat lähinnä korttelitaloon tuleva huolto- ja 
saattoliikenne, sekä kirkolle tuleva liikenne.

Uuteen asuinkortteliin sijoittuvan yleisen jalankulun ja tontille ajon 
järjestelyt suunnitellaan yksityiskohtaisemmin rakennuslupavaiheessa. 
Yleiselle jalankululle osoitetun tontin osan rakentamis- ja hoitovastuut 
määritellään tontinluovutusehdoissa ja jalankulkuyhteyttä varten 
muodostettavassa rasitteessa. Tonteille ei ole osoitettu 
läpiajoliikennettä. 
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Suunniteltujen rakennusten suhdetta oleviin rakennuksiin on tutkittu 
alueleikkauksissa ja ilmakuvasovituksissa, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä. Uusien rakennusten piha-aluetta on sekä rinteen ylemmällä 
että alemmalla tasolla. Syntyvä tasoero on tarkoitus hoitaa porrastetuin 
istutuksin.

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskus) 
lausunnossa todetaan, että eteläosan pistetalot mahdollistavat 
näkymien avautumisen niiden välistä ja laadukkaalla arkkitehtuurilla on 
mahdollista luoda hyvää ympäristöä. Kaavamääräykset tukevat 
laadukkaan ympäristön tavoitetta. Itäpuolen pistetalot kytkeytyvät 
kerrostalovaltaiseen alueeseen ja uuteen korttelitaloon jättäen 
kallioalueen vapaaksi. Ratkaisu vaikuttaa perustellulta. Lisäksi ELY -
keskus kehottaa korjaamaan kaavakartan kerroslukumerkinnän 
vastaamaan kaavaselostuksen ja kaavamääräysten merkintää.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen kaavamuutokselle 
esittämät tavoitteet on otettu riittävästi huomioon, kunhan avokalliota ja 
puustoa koskevia säilyttämistavoitteita sekä istuttamismääräyksiä 
noudatetaan toteutusvaiheessa.

Opetusviraston lausunnossa todetaan että kaupunkisuunnitteluvirasto 
ja opetusvirasto ovat tehneet yhteistyötä uuden korttelitalon 
suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Korttelitalon piha-alueet ja 
kulkuväylät on suunniteltu tältä pohjalta selkeiksi ja turvallisiksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että LPA -
alueelle tulee merkitä johtokuja yleistä hulevesiviemäriä varten tai 
vaihtoehtoisesti kaavaan tulee lisätä kaavamääräys, jonka mukaan
alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja. 
Pelastuslaitos kiinnittää huomiota huoneistojen varateiden 
suunnitteluun.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen 
hyväksymistä. Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin Energia -
liikelaitoksella ja kiinteistövirastolla ei ole asemakaavaehdotuksesta 
huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät tarkemmin päätöshistoriasta. Lausunnot on 
referoitu ja niihin on annettu vastineet vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavakartan 
kerroslukumerkintä on korjattu vastaamaan kaavaselostuksen ja 
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kaavamääräysten merkintää (2/3) IV (2/3). Kaavaan on lisätty määräys
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien johtojen sallimisesta LPA -
alueella.

Lisäksi kaavakartan kerrosala on muutettu uuden ohjeistuksen 
mukaiseksi niin, että porrashuoneet lasketaan kokonaisuudessaan 
kerrosalaan mukaan. Kaavan kokonaisvolyymi ei muutu.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Ehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen. Lautakunta oli yksimielinen.
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 833

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) 
korttelin 42047 tonttien 8 ja 31 sekä tontin 7 osan ja puistoalueiden 
asemakaavan muutoksen 3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12285 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 139

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Ksv 0785_7, Kyösti Kallion tie, karttaruutu J4/P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) korttelin 42047 tonttien 8 ja 31 sekä tontin 7 osan ja 
puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, 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 kunnan 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, Arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi

Opetusvirasto 16.10.2014

HEL 2013-010540 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu Kulosaaren korttelitalon 
tontille ja sen ympäristöön asemakaavan muutosluonnos. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä uusien asuntojen 
rakentaminen mahdolliseksi keskeisellä paikalla Kulosaaressa hyvien 
palvelujen ja liikenneyhteyksien alueella sovittaen se saaren 
kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Alue sijaitsee aivan Kulosaaren keskustassa. Alueella on aikaisemmin 
ollut kaksi julkisten palvelujen rakennusta, jotka käsittivät peruskoulun 
ala-asteen, lasten päiväkodin ja sivukirjaston. Rakennukset on purettu, 
ja niiden tilalle 5 vuoden tilapäistiloissa toimimisen jälkeen on 
valmistunut korttelitalo, jossa on tilat ala-asteelle ja päiväkodille. Alueen 
koilliskulmassa on pysäköintialue kirkon ja yleistä pysäköintiä varten. 

Uudet asuintalot on sijoitettu ja mitoitettu siten, että ne eivät rajaa 
näkymiä korttelitalon tontille/tontilta, että kirkon kellotapulin 
kaupunkikuvallinen asema säilyy ja että huvila-alueen pohjoisreunan 
rajaus säilyy väljänä. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu jonkin verran 
nykyiseen puistoon. Muutoin asuntorakentaminen sijoittuu nykyisille 
lähipalvelujen korttelialueelle ja autopaikkojen korttelialueelle. Uusi 
katuyhteys uusille asunnoille ja kirkolle sijoitetaan heti korttelitalon 
itäpuolelle. Katua pitkin kuljetaan myös päiväkodille.

Kaavan toteuttaminen lisää asuntokantaa seudun keskeisissä osissa. 
Kaupunkikuvassa asuintalot pihoineen muodostavat hoidetun 
ympäristön ja tuovat kirkon ja koulun miljööseen tarpeellista 
tasokkuutta

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja opetusvirasto ovat tehneet yhteistyötä 
uuden korttelitalon suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Korttelitalon piha-
alueet ja kulkuväylät on suunniteltu tältä pohjalta selkeiksi ja 
turvallisiksi. 

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.09.2014 § 85

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kulosaaren asemakaavan muutoksesta nro 
12285 seuraavan lausunnon:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 46 (385)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
23.09.2015

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

Huoneistojen varateitä suunniteltaessa tulee varmistaa, että 
pelastautuminen on mahdollista joko omatoimisesti tai 
pelastuslaitoksen avustamana.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.8.2014

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin 
kaupunginmuseon lausuntoa asemakaavaehdotuksesta, joka koskee 
Kulosaaren korttelitalon tonttia ympäristöineen. Kaupunginmuseo 
tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan 
seuraavaa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on esitetty uusien asuntojen 
rakentamisen mahdollistaminen keskeisellä paikalla Kulosaaressa 
hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien alueella sovittaen uusi 
rakentaminen saaren kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Suunnittelualue on ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa 
Uudenmaan maakuntakaavassa ja maakuntavaltuuston 20.3.2013 
hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa 
taajamatoimintojen aluetta. Helsingin voimassa olevassa yleiskaava 
2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, joka sijoittuu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävän alueen reunavyöhykkeelle. Suunnittelualue 
rajautuu ja kaakkoiskulmaltaan myös kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Kulosaaren 
huvilakaupunginosa, joka on Museoviraston inventoinnissa 2009 
arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Osana valtakunnallisia 
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alueidenkäyttötavoitteita kyseinen kulttuuriympäristöinventointi osaltaan 
ohjaa alueen kaavoitusta.

Kulosaaren korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskevan 
kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
kaupunginmuseo esitti kantanaan, että suunnittelualueella tulee 
säilyttää Kulosaarelle tyypillinen vehreä väljyys ja katualueen elävyys, 
johon liittyy rakennusten ja rakentamattomien vyöhykkeiden, pihojen ja 
viheralueiden vuorottelu. Lisäksi pidettiin tärkeänä rakentamattoman, 
vehreän siirtymäalueen jättämistä Kulosaarentien varren 
huvilakokonaisuuden ja uuden asuinrakentamisen välille, ja 
uudisrakentamisen korkeuden sovittamista ympäristön 
rakennuskantaan. Myös suunnittelualueella sijaitsevat avokalliot ja 
alueen vanhin puusto nostettiin esiin suunnittelussa huomioon 
otettaviksi seikoiksi.

Nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on valmistumassa 
olevan Kulosaaren korttelitalon itä- ja eteläpuolelle osoitettu 
korttelialueet pääosin neljä-, osin kolmikerroksisia asuinpistetaloja, 
"kaupunkivilloja" varten. Korttelitalon itäpuolelle sijoittuisi kolmen 
kaupunkivillan kortteli ja eteläpuolella olevaan kortteliin on osoitettu 
rakennusalat neljää, pohjamuodoltaan neliömäistä asuinkerrostaloa ja 
neljää autotalli/talousrakennusta varten. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu 
jonkin verran nykyiseen puistoon. Muutoin asuntorakentaminen sijoittuu 
nykyisille lähipalvelujen korttelialueelle ja autopaikkojen korttelialueelle. 
Kyösti Kallion tien ja Relanderinaukion kulmauksessa sijaitseva 
kallioinen viheralue on edelleen määritelty puistoksi.

Uusien, rakennusalalla pistetaloiksi määriteltyjen asuintalojen 
sijoittelussa ja mitoituksessa ympäristö on pyritty huomioimaan siten, 
että ne eivät kokonaan rajaa näkymiä korttelitalon tontille tai tontilta. 
Kaupunkikuvallisista syistä uusien rakennusten pääasialliseksi 
julkisivumateriaaliksi on määrätty valkoinen perinteinen rappaus. Myös 
Kulosaaren kirkon kellotapulin kaupunkikuvallista asemaa pyritään 
vaalimaan ja kaava-alueen eteläpuolisen huvila-alueen pohjoisreunan 
kirkon tontin rajaus säilyttämään väljähkönä. Merkittävät avokalliot ja 
puusto määrätään säilytettäviksi mahdollisuuksien mukaan. Alueen 
vehreän ominaisluonteen säilymistä tukee myös määräys, jonka 
mukaan rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, 
autojen tai polkupyörien pysäköintipaikkoina, leikki- tai ulko-
oleskelupaikkoina, on istutettava.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä oleva 
Kulosaaren korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on alueen asemakaavoitusta ohjaavien 
kaavojen ja inventointien tavoitteiden mukainen. Toki kaavaehdotuksen 
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mukainen pistetalojen muodostama uusi asuinvyöhyke toteutuessaan 
tiivistäisi Kulosaaren korttelitalon ja kirkon ympäristöä nykytilanteeseen 
verrattuna, mutta hyvin toteuttaen muutos voi tapahtua hallitusti ja 
alueen ominaisluonnetta kunnioittaen. Kaupunginmuseon 
kaavamuutokselle esittämät tavoitteet voidaankin katsoa riittävästi 
otetuksi huomioon, kunhan avokallioita ja puustoa koskevia 
säilyttämistavoitteita sekä istuttamismääräystä myös noudatetaan 
toteutusvaiheessa. Näin ollen kaupunginmuseo puoltaa Kulosaaren 
korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskevan 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

5.9.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.08.2014 § 284

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Suunnitelma

Kaavamuutosalue sijaitsee Kulosaaressa Kyösti Kallion tien varressa, 
noin 500 metrin kävelymatkan päässä Kulosaaren metroasemalta.

Asemakaavan muutoksessa Kulosaaren korttelitalon tontti rajataan 
vastaamaan rakenteilla olevaa korttelitaloa ja sen pihaa sekä 
osoitetaan sen viereen, pääosin nykyiselle korttelitalon tontille kaksi 
uutta asuinkerrostalotonttia, yhteensä 6130 kerrosneliötä seitsemässä 
III–IV -kerroksisessa kaupunkivillassa. Nykyisen kaavan pysäköinti- ja 
kulkujärjestelyjä muutetaan.

Asuntojen autopaikat on sijoitettu asuintonteille. Uusi LPA-tontti sijoittuu 
kirkkotontin kulmalle, ja sille siirretään Kyösti Kallion tien tuntumassa 
nyt olevat nykyisen asemakaavan mukaiset kirkkotontin autopaikat. 
LPA-alueen kautta on myös kulkuyhteys kirkkotontille ja 
kävelymahdollisuus viereiseen puistoon. 

Werner Wirénin tie on uusi katu koululle, päiväkodille, asuintonteille ja 
kirkolle. Sen eteläpää, johon liittyvät useat näistä tonttiyhteyksistä, 
määrätään kaavassa suunniteltavaksi torinomaiseen tapaan. Werner 
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Wirénin tien kuivatusta varten tulee rakentaa uutta hulevesiviemäriä 
noin 60 metriä.

Presidentinpolku on muutettu katualueeksi myös korttelitalon tontin 
kohdalla ja Lempi Alangon kallio -puistossa, jotta koko kulkuyhteys on 
katua. 

Kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä noin 310 000 euroa, josta 
Werner Wirénin tie -kadun ja pysäköintialueiden rakentamisen osuus 
on 270 000 euroa ja Lempi Alangon kallio -puistoon rakennettavan 
Presidentinpolun jatkeen osuus on 36 300 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12285 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.savolainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.8.2013

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Rakennusvirasto lausuu kannanottonaan seuraavaa otsikossa 
mainitusta asiasta:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään esteetöntä 
kulkuyhteyttä Presidentinpolulta Kyösti Kallion tielle puistikon halki. 
Kallioinen maasto, Kyösti Kalliontien ja Presidentinpolun välinen suuri 
korkeusero sekä puistikon pieni koko estävät täysin esteettömän polun 
rakentamisen kauniisti ja kustannustehokkaasti luonnonmukaista, 
kallioista puistikkoa tuhoamatta.     

Lisätietojen antajat osallistuvat rakennusviraston edustajina tähän 
asemakaavahankkeeseen.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
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birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
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§ 224
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen 
päivänä 

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

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. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

2 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että kaupungintalolla 
järjestetään liputus viittomakielen päivänä.

Jaa-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo
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Ei-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi 
Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki 
liputtaisi jatkossa viittomakielen päivänä (12.2.) kuurojenopetuksen 
isän Carl Oscar Malmin syntymäpäivänä. 
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Kuurojen Liitto ry:n liittokokous päätti vuonna 2009, että vuosittain 
vietetään erityistä viittomakielen päivää. Päivä on tarkoitettu Suomen 
kuurojen oman äidinkielen, suomalaisen ja suomenruotsalaisen 
viittomakielen, juhlapäiväksi. Viittomakielen päivää on vietetty vuodesta 
2010 alkaen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että viralliset liputuspäivät on määrätty 
Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia 
virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat 
vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. 
Muita vakiintuneita liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on 
merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Lisäksi 
Valtiokalenterin luettelossa mainitaan myös saamelaisten viralliset 
liputuspäivät erikseen. 

Kaupunginhallituksen vahvistaman liputusohjeen (12.1.2015, 41 §) 
mukaan Kaupungintalolla järjestetään em. liputuspäivien lisäksi liputus 
muiden Pohjoismaiden kansallispäivinä, Ahvenanmaan 
itsehallintopäivänä sekä saamelaisten ja romanien kansallispäivänä. 

Suomen liputuskäytäntö on salliva. Myös muina kuin virallisina, 
vakiintuneina tai sisäasiainministeriön suosittelemina liputuspäivinä voi 
liputtaa, kun siihen katsotaan olevan aihetta.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Helsingin yliopiston 
almanakkatoimisto on hyväksynyt saamelaisten kansallispäivän 
mukaan Suomen kalenterin juhlapäivien luetteloon vuodesta 2004 
alkaen ja romanien kansallispäivän 8.4. vuosikerrasta 2014 alkaen. 
Viittomakielen päivää ei mainita. Toisaalta saamelaisten, romanien ja 
viittomakielisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on mainittu 
perustuslain 17 §:ssä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että viittomakielen päivänä liputtamiselle 
Helsingin kaupungintalon edustalla ei ole estettä, mutta että aloite ei 
anna aihetta muuttaa kaupungin liputusohjetta, jossa käsitellään 
kansallispäivään rinnastettavia liputusperiaatteita.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 810

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 55 (385)
Kaupunginvaltuusto

Kj/12
23.09.2015

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

§ 225
Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun antamista 
koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Nina Huru ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet päivittää vuoden 1991 
menettelytapaohjeet oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin 
työntekijöille tasapuolisen oikeuskäytännön turvaamiseksi. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut on keväästä 2015 alkaen 
valmistellut kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudellista 
avustamista koskevan ohjeistuksen päivittämistä. Tarkoitus on, että 
kaupunginhallitus päättää asiasta lokakuun loppuun mennessä. 
Valmisteltu päivitys perustuu seuraaville lähtökohdille: 

Kaupunginhallitus päättää menettelytapaohjeista, mutta jatkossa 
kaupunginhallitus kehottaa oikeuspalveluita antamaan virastoille ja 
liikelaitoksille tarkemmat päätöksen soveltamisohjeet. 
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Kaupungin viranhaltijan tai työntekijän oikeudellinen avustaminen 
saattaa olla tarpeen, kun hän on osallisena esitutkinnassa tai 
oikeudenkäynnissä virantoimituksessa tai työssä tapahtuneen 
tapauksen takia. Oikeuspalvelut huolehtii keskitetysti kaupungin 
edunvalvonnasta rikos- ja siviiliprosesseissa. Oikeudenkäyntiasioissa, 
jotka liittyvät viraston tai liikelaitoksen omaan perustehtävään, viraston 
tai liikelaitoksen kelpoisuusvaatimukset täyttävät lakimiehet avustavat 
lähtökohtaisesti itse omaa henkilöstöään. Oikeuspalvelut avustaa 
muiden virastojen ja liikelaitosten henkilöstöä, sekä myös kaikkien 
virastojen ja liikelaitosten henkilöstöä asioissa, jotka laajuutensa tai 
vakavuutensa puolesta edellyttävät erityisasiantuntemusta. 

Silloin kun asianomaisten tai kaupungin edut voivat prosessin aikana 
joutua keskenään ristiriitaan, kaupungin palveluksessa olevan 
avustajan velvoitteita päämiestään ja työnantajaansa kohtaan ei voida 
sovittaa yhteen. Johtosääntöjen mukaan kaupunginkanslian 
oikeuspalveluiden avustaessa kaupunginlakimies päättää 
oikeudenkäyntiavun antamisesta tai sen eväämisestä. Milloin viraston 
tai liikelaitoksen kantana asiassa on, ettei viranhaltijaa tai työntekijää 
avusteta, on päätöksenteko siirrettävä kaupunginlakimiehelle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 811

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi
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§ 226
Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -hankkeen 
edistämisestä

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet:

1. Toteuttaa Lapinlahden Lähde -hanke yhteistyössä Lapinlahden 
Lähde-hankkeen vetäjien kanssa.

2. Neuvotella Sitran kanssa selvityksen tekemisestä, rahoitusmallista 
ja sijoittajien hankinnasta.

3. Perustaa Lapinlahden sairaalaa varten kiinteistöyhtiön tai säätiön, 
jolle sairaalan omistus siirtyisi Helsingin kaupunki (suurin hyöty 
toiminnasta tulee juuri kaupungille) ja mahdollisesti säätiöitä ja 
muita toimijoita omistajina.

4. Saada ESR-hankerahoitusta toiminnan käynnistämiseksi 
yhteistyössä Lapinlahden Lähde -hankkeen vetäjien kanssa.
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5. Tehdä korjaussuunnitelma yhteistyössä Lapinlahden Lähde -
hankkeen vetäjien kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Käsitellessään 16.9.2013 vuoden 2014 talousarvion ja 
taloussuunnitelman 2014 – 2016 valmistelutilannetta, kaupunginhallitus 
antoi vuoden 2014 investointibudjetin sekä 10 vuoden 
investointisuunnitelman valmisteluun Lapinlahden sairaalan osalta 
seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:

”Lapinlahden sairaalalle etsitään toiminnallinen käyttö. Alue voidaan 
tarvittaessa vuokrata ulkopuoliselle toimijalle. Siitä voidaan myös 
kaupungin erillispäätöksellä luopua julkiselle omistajalle, julkisyhteisölle 
tai yleishyödylliselle säätiölle, mikäli tilalle löytyy historialliset arvot 
turvaava ja puistoalueet julkisina ja avoimina säilyttävä käyttö. 
Tällainen käyttö voi olla esimerkiksi Taideyliopiston sijoittuminen 
Lapinlahteen. Välttämättömät ylläpitokorjaukset tehdään 
investointiohjelman määrärahojen puitteissa. Mikäli toiminnallista 
käyttöä ei ole löytynyt vuonna 2015, käsitellään Lapinlahden 
määrärahoja uudelleen.”

Kaupunginhallitus viittaa liitteenä olevaan kiinteistöviraston lausuntoon 
ja toteaa, että Lapinlahden sairaalarakennus on tällä hetkellä niin 
huonokuntoinen, että se ei täytä ilmanvaihto- eikä muiden teknisten 
seikkojen osalta kokoontumistilavaatimuksia, eikä sitä siten voi tällä 
hetkellä käyttää pysyvästi mihinkään toimintaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.1.2015 Lapinlahden sairaalan 
(Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelman 
(25.11.2014) siten, että hankkeen enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 6,9 milj. euroa lokakuun 2014 hintatasossa. 
Säilytettävien toimenpiteiden tarkoituksena on estää rakennuksen 
rapistuminen korjauskelvottomaksi sinä aikana kun rakennuksen 
pysyvä käyttötarkoitus saadaan ratkaistua. Korjaustoimenpiteitä 
toteutetaan vuosina 2015 – 2017.

Kaupunginhallitus toteaa kiinteistöviraston lausuntoon viitaten, että 
tilakeskus on tehnyt yhteistyötä Lapinlahden Lähteen kanssa jo yli 
vuoden ajan. Lapinlahden Lähteelle on vuokrattu tilapäisesti jo kesästä 
2014 alkaen mm. sairaalan auditoriota ja muita tiloja mm. 
pienimuotoiseen kahvilatoimintaa yms. tilaisuuksien järjestämistä 
varten.
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Päättäessään 8.6.2015 eräiden hankkeiden rahoituksesta 
innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015, kaupunginhallitus ei 
kuitenkaan myöntänyt rahoitusta Suomen mielenterveysseuran 
Lapinlahden Lähde vauhtiin –hankkeelle. Hankearvioinnissa 
ehdotuksen kustannustietoja pidettiin puutteellisena ja 
innovaatiorahaston 93 %:n rahoitusosuutta koko hankkeen 
kustannuksista liian suurena.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä Lapinlahden 
sairaalakiinteistöjen osalta on vireillä useita erilaisia, vielä 
keskeneräisiä hankkeita. Yksi näistä hankkeista on aloitteessa esitetty 
Lapinlahden Lähde –hanke. Tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi tietoa 
käytettävissä, jotta voitaisiin päättää kaupungin tavoitteiden ja 
taloudellisten mahdollisuuksien kannalta parhaasta 
hankevaihtoehdosta. Hankkeita tullaan arvioimaan kokonaisuutena ja 
samalla selvitetään niiden toteuttamisen edellytykset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 812

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 237

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon: 

"Sairaalatoiminta loppui Lapinlahden sairaalassa, kun HUS -psykiatrian 
osastot siirtyivät psykiatriakeskukseen Hesperian sairaalaan vuonna 
2006. Sosiaalivirasto suunnitteli 2000-luvun loppupuolella Lapinlahden 
sairaalan tiloihin kehitysvammaisten asumista ja päivätoimintaa sekä 
lastensuojelun toimintoja. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin mm. siksi, 
että kehitysvammaisten asumisen toteuttaminen sairaalan tiloihin olisi 
merkinnyt laitostyyppisen asumisen jatkumista. Myös HUS luopui 
tilojen jatkokäytöstä. 

Kehitysvammaisten asuminen toteutuu parhaiten normaaliasumisen 
yhteyteen rakennettavissa ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeissa, joihin 
on myös mahdollista saada valtion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (Ara) korkotukilainaa ja erityisasumisen 
investointiavustusta. Lapinlahteen suunnitelluille sosiaali- ja 
terveysviraston toiminnoille on ohjelmoitu korvaavat tilahankkeet, joille 
on varattu rahoitus vuokra- ja osakekohteiden listalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 lausunnon 
kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 
vuosille 2015 – 2024. Lausunnon mukaan Lapinlahden sairaalan 
muutos- ja perusparannusta ei toteuteta sosiaali- ja terveysviraston 
palveluille. 

Kolmannen sektorin tuottama toiminta tulee kytkeä saumattomasti 
paikalliseen mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Lapinlahden 
lähde-hanke tarjoaa mielenterveyskuntoutujille päivätoiminta- ja 
työmahdollisuuksia ja täydentää täten yhteistyössä kaupungin palveluja 
kaupungin edun mukaisesti. Kaupungin edustaja kuuluu hankkeen 
ohjausryhmään.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti arvokas 
ympäristö puistoineen edistää jo sinänsä asukkaiden hyvinvointia. 
Sinne suunnitellulla kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin 
keskuksella tulisi toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia 
kaupunkilaisten viihtymiseen, virkistäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. 
Mielenterveyskuntoutujille tarjolla oleva monipuolinen palvelujen ja 
toiminnan kokonaisuus lisää myöskin heidän terveyttään ja 
hyvinvointia."

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

1. vastaehdotus:
Sami Heistaro: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna 
ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Kannattaja: Seija Muurinen

2. vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan 
kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Kannattaja: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja 
vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän 
ehdotukselle äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 216

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaala-
alueen kehittämistä siten, että mahdollistetaan alueen suojeluarvojen 
säilyminen ja samalla alueen kehittäminen näihin arvoihin sopivalla 
tavalla.
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Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavassa (kaupunginvaltuusto 
23.5.2012) alue suojellaan kokonaisuutena, osa-alueita kehitetään ja 
käytettävyyttä parannetaan historiallisen kunnostuksen keinoin ja 
mahdollistetaan julkisen käytön lisääminen. Alueella sijaitseviin 
rakennuksiin voidaan sijoittaa alueen alkuperäistä sairaalakäyttöä 
vastaavia ja/tai terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan 
toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 251

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristötoimen näkökulmasta ei ole erityistä syytä lausua 
Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten käyttösuunnitelmista, 
sairaalakiinteistön omistusjärjestelyistä eikä Lapinlahden Lähde -
hankkeen rahoitusjärjestelyistä.

Mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan, ympäristölautakunta haluaa 
kiinnittää huomiota sairaalan rakennusten kunnostukseen ja 
sairaalapuiston tulevaisuuteen. Rakennukset on kunnostettava siten, 
että sisätilat ovat terveellisiä sekä tilat ja paikat turvallisia. 
Sairaalapuiston arvot kaupunkiluontona, maisemana ja 
virkistyskohteena on otettava huomioon ja turvattava.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot
Juho Kalliokoski, vs. ympäristölakimies, puhelin: +358 9 310 32054

juho.kalliokoski(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.8.2015
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HEL 2015-001172 T 00 00 03

Kaupunginmuseo pitää erittäin tärkeänä, että Lapinlahden entisille 
sairaalarakennuksille löytyy rakennusten ja puiston kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittava ja niiden säilymisen takaava uusi käyttö. 
Rakennusten säilymisen kannalta on ensisijaista, että niiden 
restaurointi suunnitellaan ja tehdään korkeimmalla mahdollisella 
asiantuntemuksella ja pieteetillä. 

Lapinlahden sairaalan päärakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset 
on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1993, ja näin ollen niin käytön 
kuin rakennusten kunnostuksen osalta asiantuntijaviranomainen on 
Museovirasto. Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
ei ole toimija rakennussuojelulain nojalla suojeltujen kohteiden osalta 
Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.  Lapinlahden sairaalan historiallinen puisto on suojeltu 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan suojelumerkinnöin. 
Puistoalue on kaavoitettu julkiseksi puistoksi, jonka ylläpidosta vastaa 
rakennusvirasto. Museovirasto on ollut asiantuntijaviranomainen myös 
voimassa olevan asemakaavan valmisteluvaiheessa ja näin on 
jatkossakin.  

Sairaala ja sen puisto liittyvät oleellisesti yhteen. Lapinlahden sairaalan 
puisto on sairaalan hoitomiljööseen erottamattomasti kuulunut osa, 
minkä tuleekin sairaalarakennusten uutta käyttöä harkittaessa olla 
lähtökohtana. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Lapinlahden 
entisen sairaalan rakennusten uusi käyttö ja puisto muodostavat 
toiminallisen kokonaisuuden siten, että sairaalan ja sen puiston 
virkistys – ja terapiakäytön historiallinen jatkumo voisi jälleen toteutua.

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

anne.makinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 280

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaalan 
alueen kehittämistä. Rakennusvirasto vastaa puiston ylläpidosta.
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Puistosta on laadittu historiallinen selvitys sekä yleisten töiden 
lautakunnan 21.9.2006 hyväksymä hoito- ja kehittämissuunnitelma, 
jonka avulla kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistoa ja säilyneitä 
sairaalan puutarhan osia ylläpidetään. Puiston ja puutarhan hoito on 
ollut osa sairaalan toimintaterapiaa, ja tällainen terapeuttinen tai 
yhteisöllinen toiminta voisi hyvin olla uudelleen toteutettavissa osana 
rakennukseen sijoittuvaa toimintaa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi
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§ 227
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle myöntämien 
lainojen korkojen alentamisesta

HEL 2015-001845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 11.2.2015 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 20 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki laskisi Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 
myönnettyjen ja myönnettävien lainojen korkoja niin, että korko ei ylitä 
markkinaehtoisten lainojen korkotasoa, ja että lainojen vaihtamisesta 
edullisempiin saatava korkosäästö käytetään vuokrien nousun 
hillitsemiseen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupungin vuokrataloyhtiöiden asuintilojen rakentamisen rahoitus on 
viime vuosina hoidettu pääasiassa valtiollisen Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA:n) myöntämillä korkotukilainoilla. ARA 
myöntää korkotukilainaa enintään 95 % hyväksyttävästä 
hankintahinnasta. ARA:n myöntämiin korkotukilainoihin sisältyy valtion 
täytetakaus.
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Kaupunki on järjestänyt ARA:n edellyttämän omarahoitusosuuden 
Hekalle myöntämällään oman pääoman ehtoisella nk. tertiäärilainalla. 
ARA rinnastaa ao. lainat yhtiön omiin varoihin.

Kaupungin Hekalle myöntämien tertiäärilainojen (tämänhetkinen saldo 
yhteensä: 113,8 milj. euroa) korko on ollut 1.1.2006 lukien 4,5 % pa. 
Tertiäärilaina lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun samassa 
yhteydessä nostettu aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina 
(esim. korkotukilaina) on kokonaan maksettu. Vuokrakohteiden 
korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta. Pääomalainasta 
maksettava korko ei laina-aika ja lainan muut ehdot huomioiden ylitä 
pääomalainoista yleisesti markkinoilla maksettavaa korkoa. 
Pääomamarkkinoilla viime vuosina liikkeeseenlasketuissa oman 
pääoman ehtoisissa debentuuri- ja hybridilainoissa toteutuneet laina-
ajat ovat vertailun vuoksi pääsääntöisesti olleet alle viisi vuotta, ja 
korkotuotto 6 % tai tätä enemmän.

Lisäksi kaupunki on rahoittanut nk. primäärilainoilla (tämänhetkinen 
saldo yhteensä: 105,5 milj. euroa) Hekan uusiin kohteisiin sisältyviä 
tiloja (esim. liiketiloja), joihin ARA ei myönnä korkotukilainaa. 
Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä vakuudeton laina, jota 
lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti, ja jonka korko 
on tällä hetkellä 2 % (korkoehto: peruskorko + 0,35 %, kuitenkin 
vähintään 2 %).

Kaupungin myöntämien primääri- ja tertiäärilainojen osuudet Hekan 
koko lainakannasta on molemmissa lainatyypeissä n. 7 %. Pääosa 
Hekan nykyisestä lainakannasta muodostuu erilaisista 
korkotukilainoista ja muista rahalaitoslainoista.

Hallitusohjelmassa on yhdeksi toteutettavaksi asuntopolitiikan toimeksi 
linjattu yleishyödyllisiin kohteisiin tarvittavan oman pääoman ehtoisen 
rahoituksen tuottovaadetta koskevien määräysten muuttaminen siten, 
että tertiäärilainoista perittävä nykyinen enimmäiskorko tulee 
laskemaan 8 %:sta 4 %:iin. Kun muutoksen ajankohta varmentuu, 
kaupunginhallitus tulee talousarvioehdotuksen yhteydessä esittämään 
koko kaupungin myöntämän tertiäärilainakannan ja jatkossa 
myönnettävien tertiäärilainojen koron laskemista nykyisestä 4,5 %:sta 4 
%:iin uusien säännösten voimaantulosta lukien. Kaupunki on aiemmin 
myöntänyt tertiäärilainoja myös kaupunkikonsernin ulkopuolisille 
yleishyödyllisille yhteisöille, esim. Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle.

Hekan kohteisiin viime vuosikymmeninä nostettujen nk. välitettyjen 
valtionlainojen korkoehtojen muodostuttua osassa ao. lainoista 
olennaisesti markkinakorkoja korkeammaksi, yhtiö on konvertoinut ko. 
osuuden lainakannastaan rahalaitoslainaksi. Koska Helsingin 
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kaupungin asunnot Oy on yleishyödyllinen yhteisö jonka toiminta 
rahoitetaan asukkailta kerättävillä vuokrilla omakustannusperiaatteella, 
säästöt korkokuluissa vähentävät pitkällä tähtäimellä 
vuokrankorotuspaineita.

Kaupunginhallitus toteaa, että Hekan kaupungilta saamien oman 
pääoman ehtoisten ja muiden lainojen korko ei nykyisellä tasollaan ylitä 
vastaavilla velan ehdoilla markkinoilta saatavan rahoituksen hintaa. 
Kaupunginhallitus toteaa myös, että siltä osin kun Hekan 
korkeakorkoisia valtionlainoja on ollut markkinatilanne huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista konvertoida rahalaitoslainoiksi, konversiosta 
aiheutunut korkohyöty koituu yhtiön vuokralaisten hyväksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 11.2.2015 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 813

HEL 2015-001845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 228
Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen 
riittävyyden arvioimisesta

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

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. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Pentti Arajärvi valtuutettu Ville Jalovaaran kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuusto 
edellyttää suunnitelmaa siitä, miten kaupungin lautakuntien ja 
kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä otetaan huomioon lasten 
tarpeet lapsen edun toteuttamiseksi, jotta Helsingistä muodostuu maan 
lapsiystävälisin kunta ja näinkin voidaan turvata kaupungin menestys.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

3 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palauttaessaan aloitteen valtuusto edellyttää suunnitelmaa 
siitä, miten kaupungin lautakuntien ja kaupunginhallituksen 
talousarvioesityksessä otetaan huomioon lasten tarpeet lapsen edun 
toteuttamiseksi, jotta Helsingistä muodostuu maan lapsiystävälisin 
kunta ja näinkin voidaan turvata kaupungin menestys.

Jaa-äänet: 39
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti 
Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko 
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Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö 
Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Dan 
Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto ilmoitti tarkoituksenaan olleen 
äänestää ei.

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Osku Pajamäen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Osku Pajamäki ja 14 muuta valtuutettua esittävät, että 
Helsingin vuoden 2016 talousarvion valmistelusta alkaen tarkoitukseen 
soveltuvalla tavalla eritellään lapsivaikutukset ja että mainitun vuoden 
tilinpäätöksessä eritellään lapsiin kohdistuneet voimavarat ja arvioidaan 
niiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Aloitteesta on saatu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, nuorisolautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan 
sekä opetuslautakunnan lausunnot.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lapsen oikeuksien komitea suosittelee, että sopimusvaltio tarjoaa 
kunnille riittävät voimavarat erityisesti lapsen oikeuksien toteuttamisen 
varmistamiseksi, Kussakin kunnassa erikseen tulee järjestää lasten 
tarpeisiin osoitettavien määrärahojen tehokas seuranta ja varmistaa 
määrärahojen asianmukainen taso. Edelleen tulisi ottaa käyttöön 
lapsibudjetointi, jossa seurataan talousarviota lapsen oikeuksien 
näkökulmasta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelman tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että sen toiminnan tavoitteilla on aina 
vaikutuksia lapsiin, minkä vuoksi lapsivaikutusten arviointia olisi 
tarkoituksenmukaista kehittää nykyisten rakenteiden yhteydessä. 
Luontevimmin se kytkeytyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
yhteyteen.

Helsingin kaupungilla on käytössä talouden seurannassa 
kaupunkiyhteinen palveluluokitus, joka koostuu pääasiassa 
elinkaariajattelun mukaisista asiakaspalveluista ja kaupunkiyhteisistä 
tukipalveluista. Palveluluokkia on yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena 
on kerätä ylätason tietoa johtamisen tueksi. Yksi palveluluokka on 
lasten palvelut. Tähän palveluun kohdistetaan virastojen ja liikelaitosten 
ydinpalvelut, jotka kohdistuvat lapsiin. Viitteellinen ikäryhmä on 0–12 
vuotta, mutta jokainen virasto ja liikelaitos soveltaa tätä omien 
palveluidensa ja erityislainsäädäntönsä mukaisesti. Nuorten 
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palveluiden ikäryhmä on 13–19 vuotta. Palveluluokitusta sovelletaan 
tulosbudjetoinnissa ja toteumakirjauksissa. Talousarvion tasolla 
luokituksen käyttöönotto vaatisi huomattavia muutoksia järjestelmiin ja 
nykyisiin prosesseihin.

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnista. Helsingin 
kaupunginhallitus on antanut talousarvion 2016 laatimisohjeet 
virastoille ja liikelaitoksille 26.3.2015. Laatimisohjeissa ohjeistetaan 
vuosittain hallintokuntien talousarviovalmistelu. Lapsivaikutusten 
arviointia ei ole ohjeistettu erillisenä toteutettavaksi, koska 
strategiaohjelma sisältää ”Nuorille tilaa kuulua ja loistaa” osioissa 
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet lasten hyvinvoinnille. Näin 
hallintokunnat esittävät talousarvion perusteltuteksteissä lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvat linjaukset ja toimenpiteet. 

Jatkossa arvioidaan onko tarkoituksenmukaista pyytää 
talousarviovalmistelun yhteydessä hallintokuntia arvioimaan 
lapsivaikutuksia vai jatketaanko arviointia osana strategiaohjelman 
arviointia ja uuden strategian valmistelua. Kaupunginvaltuustolle on 
valtuustoseminaarissa 29.-30.1.2015 raportoitu strategiaohjelman 
toteutuksesta. Toteutusraportti sisälsi laajahkon osuuden (s. 2-12) 
nuoriin ja lapsiin kohdistuvista palveluista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 809

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Osku Pajamäen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 28.05.2015 § 61

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointi pelkästään 
taloudellisten panostusten näkökulmasta ei anna riittävää kuvaa lasten 
ja nuorten hyvinvoinnista ja olosuhteista. Oleellista on saada lapsilta ja 
nuorilta kokemustietoa sekä arvioida lasten ja nuorten todellisia 
mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja olosuhteita 
seurataan jo tällä hetkellä monella eri tavalla. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten tilannetta seuraa 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan puheenjohtama Helsingin 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Nuorisolaki edellyttää, että 
kunnassa toimii tällainen verkosto. Nuorisolain 7a §:n mukaan nuorten 
ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- 
ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus, suunnitella ja tehostaa 
yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja 
tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi sekä edistää nuorten 
palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta 
suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.
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Nuorten hyvinvointikertomus julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu 
nuorten hyvinvointia kuvaavasta tietokannasta sekä 
Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää indikaattoritietoa, 
tutkimustietoa, kokemustietoa sekä mahdollisuuden blogien 
kirjoittamiseen. Kehittämistyössä panostetaan laajasti tiedon tulkintaan, 
ymmärtämiseen ja käyttöönottoon. Kertyneestä tiedosta tuotetaan 
vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Nuorten hyvinvointikertomuksen teemat kehitettiin Amartya Senin ja 
Martha Nussbaumin toimintamahdollisuusteorian pohjalta. Hyvinvoinnin 
osa-alueet ovat elämä ja terveys, itsensä kehittäminen, tulevaisuuden 
hallinta, turvallisuus, tunteet ja vuorovaikutus, aktiivinen kansalaisuus, 
yhdenvertaisuus sekä luonto ja kestävä kehitys. Tavoitteena on, että 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tekee tuotetun tiedon perusteella 
vuosittain päätöksentekoa varten nostoja ja toimenpide-ehdotuksia. 

Nuorisoasiainkeskus on lisännyt viime vuosina tiedontuotantoa nuorten 
tilanteesta. Viraston noin 400  työntekijästä 353 käytti yhden työpäivän 
vuonna 2014 siihen, että he haastattelivat nuoria Helsingin julkisissa ja 
puolijulkisissa tiloissa. Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin, 
mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristössään, nostivat 
he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, luonto, toimiva 
joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikuttaminen. 
Nuorisoasiainkeskuksen toiminnasta pääosa suuntautuu alle 18 -
vuotiaisiin. Kun nuorisoasiainkeskus asettaa tavoitteita, niillä on aina 
lapsivaikutuksia, jos lapset määritellään alle 18 -vuotiaiksi.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointia olisi 
tarkoituksenmukaista kehittää nykyisten rakenteiden yhteydessä. 
Luontevimmin se kytkeytyisi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
yhteyteen.

12.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 90

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto
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Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusviraston määrärahoista suurin osa eli noin 95 % kohdentuu 
aloitetta koskeviin lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten palveluihin. 
Opetusviraston tuottamia palveluja ovat

- ruotsinkielinen päivähoito
- suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta
- suomen- ja ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus sekä
- ammatillinen koulutus

Lisäksi opetustoimen määrärahoista maksetaan erilaisia 
lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia korvauksia ja avustuksia 
muille koulutuksen, ruotsinkielisen päivähoidon ja iltapäivätoiminnan 
järjestäjille sekä järjestetään suomi toisena kielenä kursseja 
helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
maahanmuuttajille.

Edellä mainituista palveluista ja menoista ruotsinkielinen päivähoito 
sekä suomen-  ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus ovat 
kokonaisuudessaan alle 18-vuotiaisiin kohdentuvia palveluja. Myös 
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaat ovat pääosin 
alle 18-vuotiaita. Avustukset ja korvaukset kohdentuvat lähes kokonaan 
alle 18-vuoitaiden palveluihin. Yli 18-vuotiaille suunnattuja palveluja 
ovat lähinnä aikuislukioiden palvelut, ammatillisen koulutuksen sisällä 
näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus ja 
suurin osa oppisopimuskoulutusta sekä edellä mainitut suomi toisena 
kielenä kurssit helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
maahanmuuttajille.

Opetusviraston opetuslautakunnalle vuosittain valmistelemissa 
talousarvioehdotuksen tarkemmissa perusteluissa sekä 
tulosbudjeteissa määrärahat ja tavoitteet on jo kohdennettu eritellysti 
em. palveluihin. Resurssien kohdentamisen vaikuttavuutta on näin 
ollen mahdollista arvioida tavoitteiden toteutumisen avulla. Viraston 
asiakkaiden ikäprofiilista johtuen opetusviraston talousarvioehdotuksen 
yhteydessä tehtävä terveysvaikutusten arviointi on myös pitkälti 
aloitteessa esitettyä lapsivaikutusten arviointia. 

Edellä mainituissa asiakirjoissa ja tilinpäätöksissä toisen asteen 
koulutusta ei tällä hetkellä eritellä nuorten ja aikuisten palveluihin. 
Erittely pystytään kuitenkin tarvittaessa tekemään kaupungin 
palveluluokituksella ja opetusviraston nykyisellä suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmällä.

Käsittely
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26.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 86

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Helsingin Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteesta lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden 
arvioimisesta:

Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
olosuhteita seurataan monella eri tavalla.

Varhaiskasvatus perustuu yhdenvertaisuuteen ja lasten kasvun ja 
kehityksen tukemiseen. Toiminnan keskiössä ja vahvasti osallisena on 
lapsi, joka leikkii, liikkuu, taiteilee ja tutkii luovassa ja hyvinvointia 
edistävässä oppimisympäristössä. 

Varhaiskasvatuspalvelut päivähoito, esiopetus, kerhotoiminta, 
koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa ja leikkipuistojen avoimet 
varhaiskasvatuspalvelut lapsiperheille ovat lähipalvelua ja vaikuttavat 
ratkaisevalla tavalla palvelujen piirissä olevien lasten ja heidän 
perheidensä hyvinvointiin ja tätä kautta terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen. 

Yhtenä toiminnan tavoitteena on lasten ulkoilun, liikkumisen, ravinnon 
ja levon tasapaino. Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia edistetään 
yhdessä lasten vanhempien kanssa huolehtimalla, että lapsilla on 
mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä. 

Kunnallisessa päivähoidossa olevista 4-vuotiaista lapsista on tehty 
vuodesta 2012 lukien varhaiskasvatuksen arvio lapsen hyvinvoinnista, 
kasvusta ja kehityksestä neuvolan laajennettuun 4-vuotistarkastukseen 
liittyen. Hyve 4 -mallin mukainen poikkihallinnollinen systemaattinen 
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toimintatapa lisää mahdollisuuksia järjestää lapselle tarvittava tuki 
peruspalveluissa ja estää ongelmien vaikeutuminen ennen kouluikää. 
4-vuotiaiden lasten laajennetun terveystarkastuksen 
varhaiskasvatuksen osuus, sisältäen lasten haastattelun, auttaa 
löytämään varhain tuen tarpeessa olevat lapset ja kohdentamaan tätä 
varten tarvittavat tukitoimenpiteet.

Varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja 
terveysviraston ja opetusviraston kanssa lasten hyvinvoinnin ja sujuvan 
oppimispolun turvaamiseksi. Yhteiset prosessit arvioidaan vuosittain ja 
niitä kehitetään johdon tasolla ja paikallisten toimijoiden yhteisissä 
tapaamisissa. 

Elokuussa 2015 esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Esiopetus on tärkeä 
ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan 
siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus 
muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti 
etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston laatiman kasvun ja 
oppimisen polku -yhteistyömallin avulla turvataan kaikille lapsille hyvä 
koulun aloitus ja löydetään tukea tarvitsevalle lapselle oikea 
koulupaikka. Lapsen kannalta kasvu ja oppiminen voivat jatkua näin 
turvallisena. 

Leikkipuistot antavat oman panoksensa perheiden valmennukseen 
toteuttamalla vauvaperhetoimintaa ja tekemällä yhteistyötä neuvolan 
kanssa. Kevään 2015 aikana on avattu www.perheentuki.fi -sivusto, 
jossa varhaiskasvatusvirasto on mukana vauvaperhetoiminnan osalta. 

Maahanmuuttajaperheiden kotouttamista toteutetaan 
monihallintokuntaisena yhteistyönä järjestämällä leikkipuistoissa kotona 
lastaan hoitavien pienten lasten vanhemmille lastenhoitoa sinä aikana, 
kun vanhemmat osallistuvat suomenkielen koulutukseen. Vuoden 2014 
aikana opetusryhmiä oli 13, joissa opiskelijoita oli 8–15/ryhmä. 
Lastenhoitoa järjestettiin vuosina 2014–2015 kahdessa perhetalossa 
(Sahrami ja Naapuri) ja kuudessa leikkipuistossa (Lehdokki, 
Kannelmäki, Traktori, Myllynsiipi, Tuorinniemi ja Mustakivi). 

Lapsen tukemiseen varhaiskasvatusvirastossa on palkattu 372 
henkilöä erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen ja identiteetin kehitystä 
tukemaan on hoito- ja kasvatushenkilökunnan lisäksi resurssina 14 
suomi toisena kielenä lastentarhanopettajaa. He toimivat lapsiryhmissä 
mallintajina, perehdyttävät ja tukevat lasten kanssa päivittäin toimivaa 
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henkilökuntaa lasten identiteettiä tukevien ja kielitaitoa kehittävien 
toimintamallien käytössä.

Edellä mainittujen resurssien lisäksi varhaiskasvatuksessa on osana 
kaupungin talousarviota käytössä ns. positiivisen diskriminaation 
määräraha yhteensä 0,85 milj. euroa. Tavoitteena on edistää lasten 
hyvinvointia alueilla, joilla indikaattoreiden mukaan on keskimääräistä 
enemmän syrjäytymisen riskitekijöitä. Rahoituksen avulla on 
vahvistettu päiväkoti- ja leikkipuistotoiminnassa lasten kanssa 
työskentelevää henkilökuntaresurssia. Hoito- ja kasvatushenkilöstön 
määrää on lisätty (19 lisävakanssia, joista kolme 
erityislastentarhanopettajaa). Henkilöstön koulutustasovaatimuksen 
noston kautta (30 vakanssia) on painotettu osaamista pedagogisesti 
ohjattuun toimintaan lasten kanssa sekä kasvatuskumppanuuteen 
vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-
raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on 
samaan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 
0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta 
esittää varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että 
kaupunginhallitus lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan 
tasokorotuksen 150 000 euroa, ja tekisi linjauksen, että 
tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien lukumäärän 
kasvaessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 
Varhaiskasvatusvirasto osallistuu omalta osaltaan Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseen ja 
hyvinvointitiedon raportointiin. Varhaiskasvatusvirasto on mukana 
syksyllä käynnistyvässä kaupunkitasoisessa hyvinvointiraportoinnin 
koordinaatioverkostossa. 

Helsingin kaupungilla on kaupunkiyhteinen palveluluokitus. Sen 
tarkoituksena on saada kaupunkikokonaisuuden yhteisten prosessien 
kustannukset selville, joka koostuu kaupunkiyhteisistä tukipalveluista 
sekä pääasiassa elinkaariajattelun mukaisista asiakaspalveluista. 
Palveluluokkia on yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena on kerätä 
ylätason taloustietoa. Yksi palveluluokka on lasten palvelut. Tähän 
palveluun kohdistetaan virastojen ja liikelaitosten ydinpalvelut, jotka 
kohdistuvat lapsiin. Viitteellinen ikäryhmä on 0–12 vuotta, mutta 
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jokainen virasto ja liikelaitos soveltaa tätä omien palveluidensa ja 
erityislainsäädäntöönsä mukaisesti. Lasten palveluita ovat esimerkiksi 
juuri päivähoito. Nuorten palveluiden ikäryhmä on 13–19 vuotta. 
Nuorten palveluihin kuuluu esimerkiksi perusopetus ja nuorisotoimi.

Varhaiskasvatusvirasto seuraa ja arvioi omien palveluiden talouden ja 
toiminnan lukuja tarkasti muun muassa palvelukohtaisten 
yksikköhintojen kehitystä.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että lasten hyvinvointitietoa 
kootaan ja lapsivaikutuksia arvioidaan osana Helsingin 
talousarviovalmistelua ja tilinpäätöstä.

Käsittely

26.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jani Moliis: Korvataan s. 3 toinen kappale: "Varhaiskasvatusviraston 
positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-raha") ei ole nostettu 
vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on samaan aikaan 
kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 0,2 %, kun 
opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta esittää 
varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että kaupunginhallitus 
lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan tasokorotuksen 150 000 
euroa, ja tekisi linjauksen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi 
hoidettavien lapsien lukumäärän kasvaessa."

Kannattajat: Terhi Mäki

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jani Moliisin 
tekemän vastaehdotuksen.

19.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42 550

nina.onufriew(a)hel.fi
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 168

HEL 2015-003158 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän seurantaan 
on Helsingissä olemassa oma jo vakiintunut rakenteensa. 
Lastensuojelulaki (12 §) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa. Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan. Lastensuojelulain 12 §:n edellyttämät 
tiedot lasten ja nuorten hyvinvoinnista, lastensuojelun tarpeesta sekä 
palveluista sisältyvät valtuustokausittain laadittavaan Helsingin tila ja 
kehitys raporttiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeiset monihallinnolliset 
kehittämistoimenpiteet. Sen lisäksi hallintokunnat toteuttavat 
strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 
Toimeenpanosuunnitelmaa ohjataan ja seurataan Lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin johtamisrakenteissa. Tavoitteiden 
toteutumisesta raportoidaan myös kaupungin strategiaohjelman 
seurantaan.

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja palvelujen 
järjestämistä seuraa ja ohjaa lakisääteinen Helsingin nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto. Nuorisolaki 7a §:n mukaan nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja 
elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi, edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Nuorten hyvinvointikertomus 
julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu nuorten hyvinvointia kuvaavasta 
tietokannasta sekä Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää 
tilastoja, tutkimustietoa sekä kokemustietoa. Kertyneestä tiedosta 
tuotetaan vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja 
ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien 
päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu myös 
kaupungin strategisiin linjauksiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa on luotu 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointimalli, jonka päivitetyn version 
kaupunginjohtaja on hyväksynyt 2.4.2014. Arviointiohjetta on uudistettu 
siten, että hyvinvoinnin käsite on terveyskäsitteen rinnalla aiempaa 
vahvemmin. Lisäksi ohjeeseen on lisätty maininta herkkiin 
väestöryhmiin, kuten lapsiin kohdistuvien vaikutusten huomioon 
ottamisesta.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnissa tapahtuvista 
muutoksista ja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyetään arvioimaan 
riittävästi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 229
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien 
huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

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.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Leo Stranius valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupunginvaltuusto ohjeistaa hallintokuntia jatkossa ostamaan 
sertifioitua uusiutuvaa sähköä nykyisten sopimusten päättyessä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

4 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi siten, että kaupunginvaltuusto 
ohjeistaa hallintokuntia jatkossa ostamaan sertifioitua uusiutuvaa 
sähköä nykyisten sopimusten päättyessä.

Jaa-äänet: 43
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
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Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-
Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija 
Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 10
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Minerva 
Krohn, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Jarmo Nieminen, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Leo Stranius, valtuustoaloite Kvsto 11.3.2015 asia 30
2 Tilakeskuksen lausunto valtuustoaloitteesta
3 Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Leo Stranius ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessa 
esitetyillä perusteilla, että Helsinki siirtyisi EKOenergia-ympäristömerkin 
tai vastaavat kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön käyttöön, kun sen 
sähkön ostosopimus seuraavan kerran uusitaan. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin päivitetyn ympäristöpolitiikan 
(kaupunginvaltuusto 26.9.2012, § 266) mukaan tavoitteena on, että 50 
% kaupungin hankintaprosesseista sisältää ympäristökriteerejä 
vuoteen 2015 mennessä ja 100 % hankintaprosesseista sisältää 
ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä. Ympäristökriteerit voivat 
olla joko ehdottomia vaatimuksia tai vertailuperusteita. Lisäksi 
tavoitteena on, että kaikki hallintokunnat ja tytäryhteisöt koulutetaan 
kestävien hankintojen tekemiseen. 

Kaupungin hallintokunnat ja tytäryhteisöt vastaavat sähkön 
hankinnasta osin itse ja osin sähkö sisältyy vuokraan, jolloin sen 
hankinnasta vastaa vuokranantaja kuten tilakeskus. Tällä hetkellä 
uusiutuvaa energiaa hankkivat kaupungin hallintokunnista ainakin 
liikennelaitos-liikelaitos (HKL), opetusvirasto ja ympäristökeskus.

HKL on hankkinut uusiutuvaa sähköä vuodesta 2012 alkaen. HKL:n 
sähkön hankintasopimus Helen Oy:n kanssa on voimassa vuoden 
2018 loppuun saakka. Sopimuksen puitteissa HKL hankkii Helen Oy:ltä 
alkuperäsertifioitua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa. Uusiutuvan 
sähkön pohjoismaisesta alkuperästä on sovittu Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän kanssa. Nykyisen sopimuskauden päätyttyä 
tulevissa sähkön kilpailutuksissa HKL pyrkii huomioimaan myös 
sähköntuotannon ekologiset kriteerit.

Lämmitys- ja sähköenergian hankinta muodostavat merkittävän osan 
kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Kaupungin suoraan omistamassa 
tilakannassa tilakeskus hankkii sähkön yleensä silloin kuin 
kiinteistösähkön osuus on merkittävä (mm. sähkölämmitettävät 
kohteet) tai kiinteistössä on monta käyttäjää (esimerkiksi korttelitalot ja 
sairaala-alueet).

Tilakeskus toteuttaa vastuullista energiapolitiikkaa kaupungin strategian 
mukaisesti tärkeimpänä työkalunaan energian säästö. Tilakeskus 
osallistuu myös aktiivisesti vaihtoehtoisen energiantuotannon mm. 
aurinkoenergian käytön sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden 
edelleen kehittämiseen.
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Pääosan sähköstä tilakeskus hankkii voimassa olevan sähkösalkku-
sopimuksen mukaisesti Helen Oy:ltä. Sähkösalkkusopimuksella sähkö 
ostetaan pohjoismaisesta sähköpörssistä ja sen tuotantotapa 
noudattaa sitä, kuinka sähkö Pohjoismaissa tuotetaan. Koska Helsingin 
Energia -liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta lukien, on tilakeskus 
käynyt hankintakeskuksen kanssa alustavia keskusteluja sähkön 
hankinnasta keskitetysti kilpailuttamalla. Siirryttäessä kilpailutettuun 
sähkön hankintaan tulee selvittää, kuinka kilpailutuksessa voidaan 
ottaa EkoEnergian tai vastaavat ympäristökriteerit huomioon.

Helen Oy on antamassaan lausunnossa todennut, että uusiutuvana 
myytävän sähkön todentaminen perustuu tänä päivänä 
säädösmääräyksin vakioituihin sertifikaatteihin. EkoEnergia on 
kaupallinen brändi, jossa kaupallinen toimija on asettanut omia 
lisävaateita ko. energian tuotantokriteerien suhteen. 
Ilmastovaikutuksiltaan sertifioitu uusiutuva sähkö sekä kaupallisten 
brändien toimittama uusiutuva sähkö ovat samanarvoisia eli molemmat 
ovat nollapäästöisiä. Helen Oy katsoo, että kaupungin asettamien 
hankintakriteerien olisi tarkoituksenmukaista perustua säädösten 
mukaisiin menettelyihin eikä kaupallisiin brändinimikkeisiin. Jos 
halutaan asettaa normaaleja vakioituja sertifikaatteja tiukempia 
vaateita, tulisi ne yksilöidä sanallisesti, ei kaupallisin erityisbrändein, 
jotta toimitettava sähkö olisi koostettavissa sähkömarkkinoiden 
avoimien menettelyiden mukaisesti.

Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan kaupungin tulee toimia 
esimerkkinä ja kaupunginhallituksen tulisi kehottaa hallintokuntia 
siirtymään uusiutuvan energian käyttöön, kun sähkösopimuksia 
uusitaan ja niitä kilpailutetaan. Kilpailutuksessa voi käyttää esimerkiksi 
Ekoenergiamerkinnän kriteereitä. Työn alla olevassa Helsingin 
kestävien hankintojen oppaassa tullaan ohjeistamaan hallintokuntia 
uusiutuvan energian hankinnasta. Uusiutuvan sähkön hankinnalla 
voidaan helposti ja merkittävästi vaikuttaa kaupungin omiin 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä edistää energiantuotannon muutosta 
kohti päästöttömyyttä sekä luoda puhtaan teknologian työpaikkoja.

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölautakunnan lausunnossa 
todetulla tavalla valmisteilla olevassa Helsingin kestävien hankintojen 
oppaassa tulee ohjeistaa hallintokuntia uusiutuvan energian 
hankinnasta kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteet huomioon ottaen. 
Kestävän hankintojen oppaan valmistelun yhteydessä tulee tarkastella 
myös sitä, voidaanko uusiutuvan energian hankintaan liittyvät tavoitteet 
saavuttaa säädösmääräyksin vakioituihin sertifikaatteihin perustuen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Leo Stranius, valtuustoaloite Kvsto 11.3.2015 asia 30
2 Tilakeskuksen lausunto valtuustoaloitteesta
3 Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 850

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 21.5.2015

HEL 2015-003175 T 00 00 03

HKL:n perustehtävänä on edistää Helsingin seudun toimivuutta, 
elinvoimaa ja viihtyisyyttä tuottamalla ympäristöystävällisiä ja 
laadukkaita liikennepalveluita. Ympäristövastuuseen kuuluu, että HKL:n 
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sähköinen raideliikenne on päästötöntä ja se tuotetaan uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetulla sähköllä.

HKL on hankkinut uusiutuvaan sähköä vuodesta 2012 alkaen. VV. 
2012-2013 uusiutuva sähkö tuotettiin vesivoimalla ja vuodesta 2014 
alkaen sitä täydennettiin tuulivoimalla. Matkustajille uusiutuvan sähkön 
käytöstä on viestitty julistein, metron ja raitiovaunun teippauksin sekä 
kampanjasivustolla www.matkustapuhtaasti.fi.

HKL:n sähkön hankintasopimus Helen Oy:n kanssa on voimassa 
vuoden 2018 loppuun saakka. Sopimuksen puitteissa HKL hankkii 
Helen Oy:lta alkuperäsertifioitua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa. 
HKL:n vuotuinen sähkönkulutus on 110-120 GWh ja Länsimetron 
avauduttua se tulee nousemaan noin 140-150 GWh:iin. Sähkön 
hankinnasta tuulivoiman osuus on 40-50% ja vesivoiman osuus 50-
60%. Uusiutuvan sähkön pohjoismaisesta alkuperästä on sovittu 
Helsingin seudun liikenne HSL–kuntayhtymän kanssa. 

HKL:lla ollaan tietoisia sekä vesi- että tuulivoiman haitallisista 
vaikutuksista luonnolle ja eläimistölle ja näistä haitallisista vaikutuksista 
myös julkisesti viestimme esimerkiksi ympäristöraportissa, 
kampanjasivustolla ja sosiaalisessa mediassa. Nykyisen 
sopimuskauden päätyttyä tulevissa sähkön kilpailutuksissa HKL pyrkii 
huomioimaan myös sähköntuotannon ekologiset kriteerit. 

HKL:n oman hajautetun sähköntuotannon mahdollisuuksia kartoitetaan 
jatkuvasti. Kaukokylmä käytössä yhden HKL:n Kalasataman 
sähkökeskuksen viilennyksessä ja kaukokylmän käytön laajentamista 
harkitaan sitä mukaa kun sähkökeskuksia rakennetaan tai 
peruskorjataan. 

Perustelut

Kaupunginkanslia pyytää Helsingin kaupungin liikennelaitos 
–liikelaitokselta (HKL) lausuntoa valtuustoaloitteesta 21.5.2015 
mennessä. Aloitteen on allekirjoittanut 46 kaupunginvaltuutettua.

Lisätiedot
Eeva Heckwolf, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 19.05.2015 § 204

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.
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Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan (Kvsto 26.9.2012) mukaan 
tavoitteena on, että vuonna 2015 vähintään 50 % kaupungin 
hankintaprosesseista ja vuonna 2020 kaikki kaupungin 
hankintaprosessit sisältävät ympäristökriteerejä. Helsingin kaupungin 
ympäristöpolitiikan tavoitteena on myös, että kaikki virastot sisällyttävät 
ympäristöjohtamiseensa ympäristöjärjestelmien periaatteet vuoteen 
2020 mennessä.

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen 
(KETS) valtion kanssa. Sopimukseen kuuluu myös uusiutuvan 
energian edistäminen niin omassa tuotannossa kuin energian 
hankinnassa sekä uusiutuvan energian edistäminen koulutus, kasvatus 
ja kehityshankkeiden avulla.

Helsingin virastot ja tytäryhteisöt vastaavat osin itse sähkön 
hankinnasta ja osin sähkö sisältyy vuokraan, jolloin sen hankinnasta 
vastaa vuokranantaja kuten tilakeskus. Tällä hetkellä uusiutuvaa 
energiaa hankkivat ainakin ympäristökeskus, opetusvirasto ja 
liikennelaitos (HKL). 

Tapoja hankkia uusiutuvaa sähköä on useita. Ympäristökeskus on 
kilpailutuksessaan vaatinut tuuli- tai biopolttoaineilla tuotettua sähköä. 
Vesivoimaa ei hyväksytty, koska se kannattaa tuottaa joka tapauksessa 
eikä se siten lisää uusiutuvan energian tuotantoa. Opetusvirasto ja HKL 
hankkivat pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta takuutodistuksia eli 
sertifikaatteja uusiutuvasta energiasta kulutuksensa verran. HKL on 
lisäksi määritellyt hankinnan jakaumaksi 50 % vesisähköä ja 50 % 
tuulisähköä. Sähkönmyyjäyhtiöt kauppaavat lukuisia erilaisia 
sähkötuotteita vihreänä tai muunlaisena vastaavana sähkönä. 
Suomessa ja monessa muussa maassa on käytössä energian 
ympäristömerkki Ekoenergia, joka takaa puolueettoman valvonnan ja 
sen että energia täyttää asetetut ekologiset kriteerit. 

Helsinki pääkaupunkina on esimerkkinä isoille yrityksille ja muille 
kunnille. Eräät isot yritykset ovat toivoneet, että kaupunki ottaisi kantaa 
siihen, mikä ja miten tuotettu vihreä sähkö olisi luotettavaa ja kaupunki 
itse hankkisi sertifioitua ekosähköä tai tuuli-aurinkovoimalla tms. 
uusiutuvalla tuotettua sähköä ja kertoisi avoimesti perusteet. Helsingin 
kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastokumppanuusverkostossa on yli 
50 yritystä ja yhteisöä. Niistä noin 10 ilmoitti viime vuonna ostavansa 
vihreää sähköä. Neljällä oli myös jotain omaa uusiutuvan energiaan 
tuotantoa. Sähkön kilpailuttaminen on yleistä Suomen kunnissa, mutta 
vain harvat ovat sisällyttäneet siihen ekologisia kriteereitä. 
Kaupungeista uusiutuvan energian on valinnut ainakin Jyväskylä ja 
Turku.
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Ympäristölautakunnan mielestä kaupungin tulee toimia esimerkkinä ja 
kaupunginhallituksen tulisi kehottaa hallintokuntia siirtymään 
uusiutuvan energian käyttöön, kun sähkösopimuksia uusitaan ja niitä 
kilpailutetaan. Kilpailutuksessa voi käyttää esimerkiksi Ekoenergia-
merkinnän kriteereitä. Juuri työn alla olevassa Helsingin kestävien 
hankintojen oppaassa tullaan ohjeistamaan hallintokuntia uusituvan 
energian hankinnasta. Uusiutuvilla tuotetun sähkön hankinnalla 
voidaan helposti ja merkittävästi vaikuttaa omiin 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä edistää energiantuotannon muutosta 
kohti päästöttömyyttä sekä luoda puhtaan teknologian työpaikkoja.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 230
Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite tilojen vuokraamisesta 
taiteenharjoittajille ja musiikintekijöille

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

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

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki tutkisi 
mahdollisuutta edesauttaa työtilojen löytymistä vuokrausta varten 
muusikoille ja muille taiteen harjoittajille.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki 
tutkisi mahdollisuutta edesauttaa työtilojen löytymistä vuokrausta 
varten muusikoille ja muille taiteen harjoittajille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo 
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Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Hannu Oskala

Tyhjä: 46
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri 
Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, 
Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Tuomo Valokaisen 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 28 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy tutkimaan 
mahdollisuuksia parantaa yhteistyötä esimerkiksi tilakeskuksen kanssa 
niin, että sopivia, tyhjiä tiloja vuokrattaisiin taiteenharjoittajille 
unohtamatta musiikin tekijöitä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii 
kaupungin omistamista tiloista ja rakennuksista. Tilakeskuksen 
varsinaisena tarkoituksena on hankkia ja vuokrata soveltuvat tilat 
kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. Suurin osa kaupungin 
omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja kuten päiväkodit, koulut, 
sairaalat ja terveysasemat yms.

Tilakeskus myy ja vuokraa kaupungin omasta käytöstä vapautuvia tiloja 
ulkopuoliseen käyttöön niitä tarvitseville. Kaupunginhallitus toteaa 
kiinteistölautakunnan lausuntoon viitaten, että useat tilakeskuksen 
vapaana olevat tilat sijaitsevat asuinrakennusten kivijaloissa, eivätkä ne 
siten sovellu musiikin tekemiseen ilman erityisrakenteita (mm. 
äänieristys). 

Edelleen kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että sekä nuorisoasiainkeskuksen että kulttuurikeskuksella on 
käytössään tiloja, jotka soveltuvat taiteenharjoittajien ja 
musiikintekijöiden käyttöön.

Lisäksi kaupunki tukee taiteenharjoittajia ja musiikintekijöitä 
myöntämällä avustuksia erilaisten yhdistysten ja seurojen toimintaan 
mm. kulttuuritoimen määrärahoista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 815

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 343

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Tuomo Valokaisen ym. 
aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on kaupungin rakennettu 
omaisuus. Tilakeskuksen ensisijaisena tarkoituksena on hankkia ja 
vuokrata soveltuvat tilat kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. 
Mikäli tiloja ei tarvita  kaupungin palvelukäyttöön tai niitä vapautuu tästä 
käytöstä tilakeskus myy ja  vuokraa tiloja ulkopuoliseen käyttöön niitä 
tarvitseville.

Suurin osa kaupungin omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja 
kuten päiväkodit, koulut ja sairaalat ja terveysasemat yms. Nämä ovat 
pääsääntöisesti kaupungin omassa käytössä.

Nuorisoasiainkeskukselle on vuokrattu erilaisia tiloja, joissa on mm. 
bändiharjoittelutiloja samoin kulttuuriasiainkeskuksella on tiloja, jotka 
on tarkoitettu ja soveltuvat taiteenharjoittajien ja musiikintekijöiden 
käyttöön. Usein bändiharjoittelutilat ja muut musiikin tekemiseen 
käytettävät tilat vaativat erityisrakenteen äänieristys yms. 
vaatimuksineen. Näiden jo olemassa olevien nuorisoasiankeskuksen ja 
kulttuuriasiankeskuksen tilojen hyödyntäminen aloitteessa mainittuihin 
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tarkoituksiin on taloudellisten resurssien niukkuuden aikana ensi 
arvoisen tärkeää.

Tilakeskus voi vuokrata vapaina olevia tiloja markkinahintaan niitä 
tarvitseville. Useimmat tilakeskuksen vapaat tilat sijaitsevat 
asuinkerrostalojen kivijaloissa, eivätkä ne sovellu mm. äänieristyksen 
takia esim. musiikin tekemiseen.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 231
Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun toteuttamisesta

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Arja Karhuvaara oli 
valtuutettu Lasse Männistön kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitteen "parklet"-kokeilusta 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että katualueen 
lähimmiltä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiltä sekä 
kadun yrittäjiltä pyydetään lausunto parklet-lupaa 
harkittaessa.  

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitteen "parklet"-kokeilusta 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että katualueen lähimmiltä kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöiltä sekä kadun yrittäjiltä pyydetään lausunto parklet-
lupaa harkittaessa.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse 
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Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen

Ei-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Osmo 
Soininvaara, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 38
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Silvia Modig, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Poissa: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu
2 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Hannu Oskala ja 24 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki kokeilisi yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja 
keskusta-alueella yhteistyössä kivijalkayrittäjien ja alueen asukkaiden 
kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
aloitteessa esitettyjä yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja voidaan kokeilla 
Helsingissä. Näin saataisiin varsinkin keskusta-alueella tilaa mm. 
katukahvilatoimintaan. Rakennusvirasto selvittää sopivia kohteita ja 
asiasta mahdollisesti kiinnostuneita yrittäjiä.

Kaupunginhallitus toteaa, että mahdollisia kokeilukohteita 
suunniteltaessa on otettava huomioon myös pysäköintitilan tarve, 
mukaan lukien asiointipysäköinti sekä huolto- ja jakeluliikenne alueella, 
liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu
2 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 852

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Esittelijän perusteluiden viimeiseen kappaleeseen 
lisätään viimeiseksi lauseeksi:

Lisäksi ennen toimiluvan myöntämistä pyydetään lausunto lähimmiltä 
yrityksiltä sekä kadun varren asukkailta.

Kannattaja: Laura Rissanen

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän perusteluiden viimeiseen kappaleeseen lisätään 
viimeiseksi lauseeksi:
Lisäksi ennen toimiluvan myöntämistä pyydetään lausunto lähimmiltä 
yrityksiltä sekä kadun varren asukkailta.

Jaa-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Hannu 
Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 125

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kantakaupungissa on noin 24 000 maksullista kadunvarren 
pysäköintipaikkaa. Näistä paikoista noin 20 500:lla pysäköinti on 
asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella sallittua ilman rajoitusta. Muu 
pysäköinti on maksullista. Noin 3 500 pysäköintipaikkaa ovat kaikille 
pysäköijille maksullisia. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vuokraa jo nyt katutilaa 
lähinnä työmaatoimintoihin liittyen, jos riittävien perusteiden katsotaan 
olevan olemassa.  Pysäköintipaikkoihin on myös kesäisin sijoitettu 
pyörätelineitä liikennesuunnittelupäällikön päätöksillä. 

Kantakaupungissa kadunvarren pysäköintipaikkojen kysyntä usein 
ylittää tarjonnan. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia on käytössä noin 
27 000 kappaletta, mikä on selvästi enemmän kuin tarjolla olevia 
paikkoja. Alueellisestikin suurimmalla osalla alueista tunnuksia on 
myyty enemmän kuin tarjolla on paikkoja. Kantakaupungin yritykset, 
varsinkin kivijalkayritykset, pitävät kadunvarren pysäköintipaikkoja 
kilpailukykytekijänä, koska asiakkaat voivat käyttää niitä asioidessaan 
yrityksissä. Tätä pidetään tärkeänä kilpailtaessa asiakkaista 
kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevien liikekeskusten kanssa. 

Helsingin kantakaupungissa on jakeluliikenteelle erityisesti merkittyjä 
jakeluruutuja 19 kappaletta, jotka on tarkoitettu jakeluliikenteen lastaus- 
ja purkupaikoiksi. Jakeluruutujen merkitsemisen tehostaminen lisää 
niiden käytettävyyttä. Tämän lisäksi kaduilla on pysäköintikieltoalueita, 
joita voi käyttää tavaran lastaamiseen ja purkamiseen. 
Tulevaisuudessa voi tulla käyttöön varausjärjestelmä, jolla jakeluruutuja 
voi varata.

Kadunvarren pysäköintipaikan vuokraamista muuhun kuin pysäköinnin 
käyttöön on mahdollista kokeilla Helsingissä. Kohde tulee valita 
huolella. Valinnassa tulee huomioida pysäköintikapasiteetin tarve 
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alueella, liikenteen sujuvuus sekä liikenneturvallisuus. Vuokraamisesta 
ei saa tulla automaattia, vaan siinä tulee aina tehdä tapauskohtaista 
harkintaa ja tutkia onko vuokraaminen perusteltua. Jos jalkakäytävä on 
riittävän leveä, katutila tulee ensisijaisesti vuokrata sieltä viihtyisyys- ja 
turvallisuussyistä. Jos pysäköintiruutuja vuokrataan muuhun kuin 
pysäköinnin käyttöön, vuokratason tulee olla sellainen, että kaupunki 
saa vähintään menettämänsä pysäköintitulot vuokratuloina.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.04.2015 § 177

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta pitää ajatusta yrittäjälähtöisistä 
parkkiruuduista kannatettavana, ja ideaa on syytä kokeilla käytännössä 
jo ensi kesänä. Myös Helsingin pysäköintipolitiikan yhtenä tavoitteena 
on vapauttaa keskusta-alueella erityisesti pitkäaikaispysäköinniltä tilaa 
mm. katukahvilatoimintaan.

Lautakunta ei katso tarpeelliseksi määritellä kokeilualuetta, vaan 
oleellista on yrittäjien ja alueen asukkaiden kuuleminen. Yrittäjät ja 
alueen asukkaat määrittävät yhdessä sopivan kokeilualueen kesäksi. 
Yrittäjä todentaa rakennusvirastolle, että miten alueen asukkaita ja 
muita toimijoita on riittävästi kuultu.

Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin 
terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen 
toimintaan. Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin 
turvallisuussyistä sallia. Yleisen alueen käytölle asetetut vaatimukset 
kuten esteettömyys ja turvallisuus on varmistettava.

Alueen luovuttamista koskeva päätöksenteko on oltava 
mahdollisimman yksinkertaista. Ennen pysäköintipaikan poistamista on 
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kuultava myös kaupunkisuunnittelun liikennesuunnitteluosastoa, jolla 
on paras tietämys pysäköintipaikoista.

Kokeilussa kaupunki menettää pysäköintimaksutuloja ja alueella 
menetetään pysäköintipaikkoja. Toisaalta pysäköintilaitosten vetovoima 
lisääntyy, ja menetettyjä pysäköintimaksutuloja voidaan hieman 
kompensoida vuokratuloilla. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista 
pitää vuokra kohtuullisena ja noudattaa kaupungin terassihinnoittelua. 
Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida.

Oleellista on mahdollistaa kaupunkilaisten oleskelu parkkiruutualueella 
eikä luoda siitä tällä järjestelyllä esimerkiksi varasto- tai mainostilaa.

Aloitteessa ehdotetun purku- ja lastaustoiminnan osalta on syytä 
noudattaa pysäköintiä koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. 
Yrityksillä on jo mahdollisuus tehdä aloite kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosastolle kadunosan varaamiseksi johonkin tiettyyn 
aikaan purku- ja lastaustoimintaan. Kaupunginhallituksen 23.3.2015 
hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on 
kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa 
esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle 
omaa pysäköintitunnusta.

Edellä olevan perusteella yleisten töiden lautakunta katsoo, että ajatus 
yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista on perusteltu. Yleisten töiden 
lautakunta kannattaa myös kokeilun aloittamista mahdollisimman pian.

Käsittely

14.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan lausuntoehdotuksen neljännen 
kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti: "Jos 
parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin 
terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen 
toimintaan."

Lisätään samaan kappaleeseen seuraava toinen virke: "Tilan 
rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia."    

Lisätään kuudennen kappaleen loppuun seuraava virke: "Jakeluautojen 
päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida."

Muutetaan kahdeksannen kappaleen kaksi viimeistä virkettä 
kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän 
Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten 
tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän 
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liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa 
pysäköintitunnusta."

31.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
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§ 232
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen edistämiseksi 
Helsingissä

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 28.1.2015 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 58 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki pyrkii kierrättämään jätelain hierarkian 
mukaisesti käyttökelpoiset tavarat esineinä materiaalin sijaan 
esimerkiksi järjestämällä jäteasemille esineiden ja tavaroiden 
kierrätyspisteen, jossa kuka tahansa kaupunkilainen voi hakea 
tavaroita ja muita materiaaleja ilmaiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteessa todetaan, että pääkaupunkiseudulla syntyy vuosittain noin 
5-6 miljoonaa tonnia jätettä, joista kotitalouksien osuus on noin 350 000 
tonnia. Vuonna 2012 seudun asukkaat tuottivat henkilöä kohden 
kotitalousjätettä keskimäärin 315 kiloa. Vuonna 2013 Ämmänsuolla 
vastaanotettiin jätettä maata yhteensä 499 441 tonnia.
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Esittelijä viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että jätelain 
ensisijaisena tavoitteena on estää jätteiden syntymistä. Jos jätettä 
syntyy, se tulee ensisijaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrättää se. Sen jälkeen tulee muu hyödyntäminen 
(esimerkiksi energiana) ja viimeiseksi jätteen loppukäsittely. Tavaroiden 
uudelleenkäytön lisääminen pidentää niiden käyttöikää ja vähentää 
niiden päätymistä jätteeksi. 

Pääkaupunkiseudun jätehuoltoviranomainen HSY pyrkii edistämään 
materiaali- ja energiatehokkuuden parantamista sekä materiaalivirtojen 
hyödyntämistä jätehuollon osalta monin eri tavoin mm. toimimalla 
yhteistyössä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä edistävien tahojen kuten 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. Myös HSY:n 
toteuttamalla jäteneuvonnalla on tärkeä rooli kestävän kulutuksen, 
jätteiden synnyn ehkäisyn, uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
edistämisessä. 

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella on voimassa HSY:n antamat 
jätehuoltomääräykset, joiden erilliskeräysvelvoitteita koskevien 
määräysten mukaan biojäte ja kartonki on lajiteltava omiin astioihinsa 
vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä tai, jos niitä syntyy vähintään 50 
kiloa viikossa. Lasin ja metallin erilliskeräysvelvoite koskee vähintään 
20 huoneiston kiinteistöjä tai kiinteistöjä, joissa lasia ja metallia syntyy 
vähintään 50 kiloa viikossa. Jätteen kuljetusjärjestelmänä  on käytössä 
kiinteistöittäinen eli kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Jätelain mukaisesti HSY:n tehtävät keskittyvät jätteiden keräykseen 
kiinteistöiltä sekä niiden käsittelyn järjestämiseen. Myös kotitalouksien 
vaarallisten jätteiden vastaanoton ja jäteneuvonnan ja tiedotuksen 
järjestäminen kuuluu HSY:n lakisääteisiin tehtäviin. Lakisääteisten 
tehtävien lisäksi HSY järjestää täydentäviä jätehuoltopalveluja alueen 
asukkaille ja yrityksille. Alueella toimiva kierrätyspisteverkostossa on 
tällä hetkellä 133 kierrätyspistettä, joihin voi tuoda pakkauslasia, 
metallia, paperia, kartonkia ja uudelleenkäyttööntarkoitettuja vaatteita. 
Ne HSY:n ylläpitämät kierrätyspisteet, joissa on FIDA:n astiat, voi tuoda 
myös tavaroita. Kierrätyspisteet on pyritty sijoittamaan asukkaiden 
luonnollisten kulkureittien varrelle tai esimerkiksi kauppakeskusten 
yhteyteen. Pisteiden hoito, astioiden tyhjennykset ja kerätyn materiaalin 
ohjaaminen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on toteutettu 
yhteistyössä yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Keväisin alueella on 
järjestetty niin sanottu kiertävä keräys, johon asukkaat voivat tuoda 
kotitalouksissa syntyneitä vaarallisia jätteitä, sähkö- ja 
elektroniikkaromua ja metallijätteitä. Kiertävät keräysautot pysähtyvät 
lähes 300 paikassa eri puolilla pääkaupunkiseutua.
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Kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen sopimattomille jätteille (kuten 
rakennusjätteet, isokokoiset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) 
HSY:llä on miehitetyt Sortti-asemat Kivikossa, Konalassa, 
Ämmänsuolla, Kirkkonummella ja Vantaan Ruskeasannalla (aukeaa 
syksyllä 2015). Sortti-asemilla vastaanotetaan kartonkia, lasia, metallia, 
paperia, puutarhajätettä ja risuja, remontti- ja rakennusjätettä, 
sekajätettä, sähkölaitteita ja vaarallista jätettä. Asemilla vastaanotetut 
jätteet toimitetaan joko uusien tuotteiden raaka-aineeksi, 
energiahyödyntämiseen tai asianmukaiseen loppusijoitukseen. 
Jätteiden ohjautumista uudelleen käyttöön ja kierrätykseen pyritään 
edistämään asemilla toteutettavalla neuvonnalla.

HSY toteaa lausunnossaan, että sen vastuulla on Sortti-asemille sekä 
muihin HSY:n vastaanottopisteisiin toimitettujen käytöstä poistettujen 
esineiden käsittely jätelainsäädännön ja jätehierarkian vaatimusten 
mukaisesti. HSY ei voi luovuttaa sille luovutettuja esineitä yksittäisille 
asiakkaille. Jätelain mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 
mukaisille jätteen vastaanottajille. Lisäksi on huomioitava asiakkaiden 
turvallisuus sekä tuoteturvallisuutta, sähköturvallisuutta sekä 
tietosuojaa koskevat säännökset. Sortti-asemilla vastaanotetuista 
jätteistä osa kuuluu tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuusäännösten 
piiriin kuuluvien jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, omistus 
ei siirry HSY:lle, vaan kuuluu tuottajayhteisöille.

Jätehuoltomääräyksissä annettujen erillisvelvoitteiden sekä 
täydentävien jätteiden kierrätystä edistävien jätehuoltopalvelujen 
seurauksena pääkaupunkiseudun kotitalouksissa syntyvien jätteiden 
kierrätysaste oli 45 % vuonna 2013. Uudet jätehuoltomääräykset 
kartongille, lasille ja metallille tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. On 
odotettavaa, että kierrätyksessä saavutetaan valtakunnallisen 
jätesuunnitelman tavoitetaso 50 % vuoteen 2016 mennessä.

Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyen on syntynyt 
monenlaista toimintaa. Kierrätyskeskustoiminta on 
pääkaupunkiseudulla vakiintunutta ja vastaanottopisteitä, joihin 
uudelleenkäyttöön kelpaavaa tavaraa ja vaatteita voi viedä, on useita. 
Jäteasemilla on Kierrätyskeskuksen vastaanottopiste uudelleen 
käytettäville tavaroille. Myös myymälöitä on useampia. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:llä on myös noutopalvelu ja 
Kierrätyskeskus avasi 19.8.2015 käytettyjen tavaroiden verkkokaupan, 
jossa kierrätyskeskuksen tuotteet ovat saatavilla koko Suomessa. 
Käyttökelpoisille rakennusosilla on oma kierrätyspalvelunsa Uusix-
verstaiden yhteydessä Kyläsaaressa. Työ & Toiminta ry:n toiminnan 
loppuminen Myllypurossa on saattanut jättää aukon tavaroiden 
uudelleenkäytön palvelutarjontaan.
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Syyskuussa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus aloittaa 
maksuttoman keräysautotoiminnan pääkaupunkiseudulla. Keräysauto 
kiertää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen asuinalueilla. 
Syyskuusta joulukuuhun kiertävään ajoneuvoon voi lahjoittaa 
tarpeettomaksi käynyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, kuten 
astioita, kenkiä, kirjoja, mattoja, koristeita, harrastusvälineitä ja 
polkupyöriä. Keräys helpottaa eri alueiden asukkaiden kierrätystä ja 
pidentää tavaroiden elinkaarta. Keräysauton avulla halutaan helpottaa 
arjen ekotekoja ja tuoda palvelu lähemmäs autottomia asukkaita. Auto 
pysähtyy samoilla pysäkeillä kuin HSY:n romukeräysautot keväisin eli 
284:ssä osoitteessa. Vuosittain lähes kolme miljoonaa tavaraa saa 
uuden kodin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen myymälöiden 
kautta. Miljoona tavaraa jaetaan myymälöiden ilmaisosastoilta. 
Käyttökelpoisilla kierrätystavaroilla on kysyntää erityisesti syksyisin 
opiskelijoiden muuttaessa omiin asuntoihinsa. Tavaralahjoitukset 
mahdollistavat kierrätyskeskuksen toiminnan, kuten ympäristötyön ja 
pitkäaikaistyöttömien työllistämisen. 

Kirpputoritoiminnan kautta käyttökelpoinen tavara vaihtaa myös 
tehokkaasti omistajaa, vaikka tästä ei tilastoja lienekään. Helsingissä 
on useampia kymmeniä kirpputoreja, joissa voi käydä myymässä omia 
tarpeettomaksi käyneitä tavaroitaan. Lisänä ovat vielä Fidan ja 
Pelastusarmeijan kirpputorit ja UFF-kierrätystoiminta.

Nettipohjaisten ratkaisujen etuna on se, että toiminta tapahtuu ilman 
välikäsiä ja välivarastoinnin ja tarpeettoman kuljettamisen aiheuttamia 
kustannuksia ja päästöjä. Tällaisia palveluja ovat mm. Tori.fi. 
Kierrätyskeskuksille ollaan luomassa valtakunnallista toimintamallia, 
joka tekee käytetystä tavarasta eroon pääsemisen ja käytetyn tavaran 
hankkimisen kuluttajille helpoksi ja vaivattomaksi. Uuden ajan 
kierrätyskeskuksen prototyyppiä rakennetaan Lahdessa 
ympäristöministeriön rahoituksella. Tavoitteena on, että toimintamallista 
tulisi lähitulevaisuudessa valtakunnallinen.

Aloitteessa ei suoraan oteta kantaa siihen, kuka olisi palvelun 
toteuttaja. Kaupunkia esitetään kuitenkin palvelun järjestäjäksi. 
Ympäristölautakunta katsoi lausunnossaan, että ainakaan uuden 
organisaation perustaminen edistämään uudelleenkäyttöä ei tunnu 
perustellulta. Järkevämpää ja kustannustehokkaampaa olisi tukea ja 
vahvistaa olemassa olevia organisaatioita ja helpottaa niiden 
toimintaedellytyksiä ja kykyä tarjota palvelua.

Aloitteen mukainen toiminta, jossa kuka tahansa voisi hakea tavaroita 
ja materiaaleja ilmaiseksi, olisi Kierrätyskeskuksen kannalta 
haasteellinen. Kierrätyskeskuksen toiminnan rahoituksesta noin 50 % 
kertyy lahjoituksina saatujen tavaroiden myynnistä, joko sellaisenaan 
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tai jalostettuina. Vaikka 30-40 % (vuonna 2014 yli miljoonaa tavaraa) 
kaikista lahjoitustavaroista annetaan ilmaiseksi eteenpäin, on lopuista 
tavaroista saatava myyntitulo edellytys Kierrätyskeskuksen toiminnalle. 
Lajitteluprosessin yhteydessä lahjoitustavaroiden käyttökelpoisuus 
arvioidaan ja tarvittaessa tavaroita kunnostetaan. Kierrätyskeskuksen 
työverstaissa ennen niiden ohjaamista uudelleenkäyttöön. Erityisesti 
sähkölaitteiden osalta turvallisuuden tarkistaminen ennen laitteiden 
luovuttamista uudelleenkäyttöön on tärkeää. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 28.1.2015 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 818

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 06.05.2015 § 183

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Lausunto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 109 (385)
Kaupunginvaltuusto

Ryj/19
23.09.2015

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

Ympäristölautakunta päätti antaa Leo Straniuksen ja 58 muun 
allekirjoittajan tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa kiinnitetään huomiota 
luonnonvarojen järkevän käytön kannalta tärkeään seikkaan. Jätelain 
ensisijaisena tavoitteena on estää jätteen syntymistä. Jos jätettä 
syntyy, se tulee ensisijaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrättää se. Sen jälkeen tulee muu hyödyntäminen (esim. 
energiana) ja viimeiseksi jätteen loppukäsittely. Tavaroiden 
uudelleenkäytön lisääminen pidentää niiden käyttöikää ja vähentää 
niiden päätymistä jätteeksi. Se, että tavaraa saisi noutaa ilmaiseksi, 
hyödyttäisi lisäksi kaikkein vähävaraisimpia. 

Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyen on syntynyt 
monenlaista toimintaa. Kierrätyskeskustoiminta on 
pääkaupunkiseudulla vakiintunutta ja vastaanottopisteitä, joihin 
uudelleenkäyttöön kelpaavaa tavaraa ja vaatteita voi viedä, on useita. 
Mm. jäteasemilla on Kierrätyskeskuksen vastaanottopiste 
uudelleenkäytettäville tavaroille. Myös myymälöitä on jo useampia. 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:llä on myös noutopalvelu. 
Käyttökelpoisille rakennusosille on oma kierrätyspalvelunsa Uusix-
verstaiden yhteydessä Kyläsaaressa. Työ & Toiminta ry:n toiminnan 
loppuminen Myllypurossa on saattanut jättää aukon tavaroiden 
uudelleenkäytön palvelutarjontaan.

HSY aloittaa tulevana syksynä palvelun, jossa vaarallista jätettä ja 
metalliromua keräävien autojen mukana on myös Kierrätyskeskuksen 
kuorma-auto, jossa vastaanotetaan uudelleenkäyttöön kelpaavaa 
tavaraa. 

Kirpputoritoiminnan kautta käyttökelpoinen tavara vaihtaa myös 
tehokkaasti tarvitsijaa, vaikka tästä ei tilastoja lienekään. Helsingissä 
on useampia kymmeniä kirpputoreja, joissa voi käydä myymässä omia 
tarpeettomaksi käyneitä tavaroitaan. Lisänä ovat vielä Fidan ja 
Pelastusarmeijan kirpputorit ja UFF-kierrätystoiminta.

Nettipohjaisten ratkaisujen etuna on se, että toiminta tapahtuu ilman 
välikäsiä ja välivarastoinnin ja tarpeettoman kuljettamisen aiheuttamia 
kustannuksia ja päästöjä. Tällaisia palveluja ovat mm. Tori.fi. 
Kierrätyskeskuksille ollaan luomassa valtakunnallista toimintamallia, 
joka tekee käytetystä tavarasta eroon pääsemisen ja käytetyn tavaran 
hankkimisen kuluttajille helpoksi ja vaivattomaksi. Uuden ajan 
kierrätyskeskuksen prototyyppiä rakennetaan Lahdessa 
ympäristöministeriön rahoituksella. Tavoitteena on, että toimintamallista 
tulisi lähitulevaisuudessa valtakunnallinen.
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Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan aloitteessa ehdotetun 
kaltaisen palvelun aloittamiselle ei ole periaatteellisia esteitä. 
Vastaanottotoiminnan laajentamisesta jäteasemilla saattaisi olla 
mahdollista sopia HSY:n kanssa, etenkin jos kaupunki vastaisi 
kustannuksista. Vastaanottopalvelun voisi tietysti avata muuallakin. Voi 
kuitenkin miettiä, miten palvelun aloittaminen vaikuttaisi jo olemassa 
oleviin palveluihin. Kaupungin kiinnostusta voi vähentää se, että 
Helsinki omistaa jo suuren osan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy:stä ja tukee toimintaa jossain määrin muutenkin. Rakennusosien 
kierrätystoiminta on myös kaupungin järjestämää toimintaa.

On myös vaikea arvioida, lisäisikö uudentyyppinen palvelu 
uudelleenkäyttöä eli ovatko nykyiset palvelut alimitoitettuja suhteessa 
kysyntään. Se, että tavara olisi ilmaista, voisi tietysti hyödyttää osaa 
kaupunkilaisista. Käyttökelpoista tavaraa päätyy jätteeksi varmasti 
merkittäviäkin määriä, mutta miten se olisi saatavissa 
uudelleenkäytettäväksi. Etenkin tavanomaiseen jätteenkuljetukseen 
soveltuvien tavaroiden saaminen uudelleenkäyttöön voi olla vaikeaa. 
Asukkaan, joka haluaa viedä käytöstä poistamansa tavaran 
uudelleenkäyttöön, on joka tapauksessa nähtävä sama vaiva, kuin jos 
hän veisi sen vaikka Kierrätyskeskukseen. Yksi tai kaksi kaupungin 
järjestämää vastaanottopaikka lisää ei merkittävästi helpottaisi 
tavaroiden saamista uudelleenkäyttöön. Suurten esineiden osalta 
tilanne voi olla toinen, mutta uuden tuotteen oston yhteydessä 
myyjäliikkeet tarjoavat usein vanhojen tuotteiden vastaanottopalvelun, 
joka on kuluttajan kannalta vaivatonta. On myös mahdollista, että 
lähitulevaisuudessa tuottajavastuu koskee myös huonekaluja ja 
tekstiilejä. On mahdotonta arvioida, miten tuottajavastuu tulee 
vaikuttamaan niiden uudelleenkäyttöön.

Palvelun perustaminen ja ylläpito aiheuttaisivat kustannuksia. Toiminta 
vaatisi kunnolliset tilat, jotta tavarat säilyisivät käyttökelpoisina, jos niitä 
jouduttaisiin varastoimaan pitkään. Palvelu vaatisi myös 
ylläpitohenkilökuntaa. Ilman kontrollia vastaanottopaikasta muodostuisi 
helposti pelkkä loppusijoituspaikka, jonne muualle kelpaamattomat 
tavarat voisi viedä ilman jätemaksua. Siinä tapauksessa suurin osa 
tavaroista päätyisi jätteeksi, mistä aiheutuisi jätekustannuksia. 
Toiminnan voisi toisaalta aloittaa pienimuotoisenakin ja laajentaa, jos 
sille kysyntää on. Kuten edellä todettiin, tällainen melko pienimuotoinen 
palvelu toimii jo HSY:n jäteasemilla Kivikossa ja Konalassa.

Aloitteessa ei suoraan oteta kantaa siihen, kuka olisi palvelun 
toteuttaja. Kaupunkia esitetään kuitenkin palvelun järjestäjäksi. 
Ympäristölautakunnan mielestä ainakaan uuden organisaation 
perustaminen edistämään uudelleenkäyttöä ei tunnu perustellulta. 
Järkevämpää ja kustannustehokkaampaa olisi tukea ja vahvistaa 
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olemassa olevia organisaatioita ja helpottaa niiden toimintaedellytyksiä 
ja kykyä tarjota palvelua.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hannu Arovaara, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi
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§ 233
Valtuutettu Pia Pakarisen aloite mahasyövän riskin seulonnan 
pilotin käynnistämiseksi

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Aloitteen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 23 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki käynnistää 500 potilaan pilottitutkimuksen 
mahasyövän riskin seulomiseksi ja tekee pilotin jälkeen taloudellisten 
kriteerien perusteella päätöksen mahasyövän riskin seulonnan 
käynnistämiseksi GastroPanel testillä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.4.2015 
antamaan lausuntoon ja toteaa, että kaupungin biotekniikkayritysten 
toimintaedellytysten edistäminen Helsinki Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki -toimenpideohjelman mukaisesti on mitä kannatettavin asia. 

Samalla kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että aloitteessa ehdotetun 
seulontamenetelmän pilotointi ei täytä  sosiaali- ja terveysministeriön 
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asettaman seulontatyöryhmän määrittämiä kriteereitä mahasyövän 
seulonnan aloittamiseksi. Näin ollen pilottia ei ole syytä käynnistää.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Aloitteen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 819

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 149

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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”Kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2015 Helsinki Suomen 
yritysmyönteisin kaupunki – toimenpideohjelman ja kehotti siinä 
esitettyjä hallintokuntia osallistumaan ohjelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden toteutukseen. Toimenpideohjelma perustuu Helsingin 
strategiaohjelmaan 2013–2016. Ohjelma valmisteltiin 
kaupunginkanslian elinkeino-osaston johdolla yhteistyössä keskeisten 
virastojen kanssa.

Toimenpideohjelman perustan muodostaa yleinen yritysmyönteisyyden 
parantaminen. Sitä täydentää joukko tarkemmin valittuihin 
avaintoimialoihin kohdistettuja toimenpiteitä. Terveys ja hyvinvointi on 
yksi näistä avaintoimialoista. 

Avaintoimialojen kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskitytty 
rajattuun joukkoon toimenpiteitä, joissa kaupunki voi toiminnallaan 
vaikuttaa toimialan kehitykseen. Kaikissa niissä tavoitteena on 
toimintaedellytysten luominen, ei yksittäisten yritysten liiketoiminnan 
kehittäminen.

Eräs ohjelman toimenpide-ehdotuksista on vahvistaa Helsingissä 
olevaa terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymää sekä siihen 
liittyvää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämis- ja kokeiluympäristöä 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Helsinkiin ja laajemmin 
metropolialueelle on keskittynyt runsaasti terveysteknologiayrityksiä, 
joilla on merkittävää kasvupotentiaalia. Aloitteessa mainittu Biohit Oyj 
on esimerkki tällaisesta yrityksestä.

Nyt lausuttavana olevassa aloitteessa esitetään pilottitutkimusta 
mahasyövän riskin seulomiseksi verinäytteestä tehtävällä em. yrityksen 
kehittämällä biomerkkiainetutkimuksella.

Mahasyöpä on maailman neljänneksi yleisin syöpätauti, mutta 
Suomessa sen esiintyvyys on vähentynyt nopeasti ja se on Suomessa 
miehillä vasta 11. ja naisilla 15. sijalla. Vuonna 2012 Suomessa 
todettiin 581 mahasyöpää.

Ympäristötekijöiden arvellaan olevan keskeisessä roolissa 
mahasyövän synnyssä. Tupakointi ja runsas suolan käyttö lisäävät 
mahasyövän riskiä. Helikobakteeri-infektio aiheuttaa mahalaukun 
limakalvon tulehduksen, joka johtaa osalla mahalaukun limakalvon 
surkastumaan, krooniseen atrofiseen gastriittiin. Atrofinen limakalvo on 
alttiimpi syöpään johtaville muutoksille. Länsimaissa atrofisen gastriitin 
esiintyminen yli 35-vuotiaassa väestössä on 20–30%. Syövän 
kehittyminen on atrofista gastriittia sairastavilla kuitenkin hyvin 
harvinaista.
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Aloitteessa mainittu seulontamenetelmä perustuu verikokeeseen, jossa 
helikobakteerivasta-aineiden sekä gastriini- ja pepsinogeenimääritysten 
perusteella pyritään arvioimaan mahalaukun limakalvon tilaa. Kyseessä 
ei siis olisi mahasyövän, vaan atrofisen gastriittin seulonta. 
Mahasyövän seulonta edellyttäisi mahalaukun tähystystä, 
gastroskopiaa. Rutiininomaisesti Suomessa ei seurata gastroskopioin 
edes todettua atrofista gastriittia. Vertaaminen Japaniin ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska Japanissa mahasyövän ilmaantuvuus on 
huomattavasti korkeampi kuin Suomessa ja seulonnan hyöty riippuu 
olennaisesti seulottavan taudin tai tilan esiintymisen 
todennäköisyydestä.

Ehdotetusta 500 potilaan pilottiaineistosta ei suurella 
todennäköisyydellä löytyisi yhtään mahasyöpää, mutta jo tämän 
kokoisessa tutkimusjoukossa pitäisi tehdä huomattava määrä 
gastroskopioita positiivisen seulontatestin jälkeen. Rajallinen 
gastroskopiaresurssi ei olisi tällöin optimaalisessa käytössä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama seulontatyöryhmä arvioi 
käynnissä ja ehdolla olevia terveydenhuollon seulontaohjelmia ja -
menetelmiä. Seulontatyöryhmä on valmistellut Seulonnat Suomessa 
2014 – julkaisun (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:17 
Helsinki). Mahasyövän seulonnasta todetaan: ”Mahasyövän seulontaa 
on kokeiltu Suomessa Vantaan ja Kotkan miesväestössä vuosina 
1994–1995. Seulontakokeilun tuloksia mahasyöpäkuolleisuuteen ei ole 
vielä julkaistu eikä mahasyövän seulonta ainakaan toistaiseksi näytä 
soveltuvan väestöseulonnaksi.”

Suomen seulontatyöryhmän asettaa hyväksyttävälle väestöseurannalle 
seuraavat arviointikriteerit:

1. Seulottavan taudin merkitys on suuri sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta. 

2. Tauti voidaan havaita seulonnalla varhaisemmassa vaiheessa kuin 
se muuten ilmenisi. 

3. Taudin luonnollinen kulku tunnetaan hyvin.
4. Taudille on olemassa tarkoituksenmukaisen seulontamenetelmä, 

jonka osalta tunnetaan soveltuvuus seulontaan, herkkyys ja 
spesifisyys seulontatuloksen ennustearvo eli väärien 
positiivisten ja negatiivisten testitulosten merkitys.

5. Väestö hyväksyy sekä seulontaan että taudin varmistamiseen 
käytetyn menetelmän.

6. Ennen seulonnan aloitusta on tehty arvio seulonnan leimaavasta 
vaikutuksesta ja seulonnan psykologisesta ja eettisestä 
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merkityksestä seulottavan kannalta väärän positiivisen ja väärän 
negatiivisen seulontalöydöksen merkityksestä.

7. Linjaukset siitä, keitä hoidetaan potilaina, ovat selkeät. 
8. Tautiin on vaikuttava, hyväksytty hoito.
9. Taudin varmistamiseen tarvittavat tutkimukset ja 

hoitomahdollisuudet ovat saatavilla. 
10. Seulonnan organisaatio on selvitetty yksityiskohtaisesti, erityisesti 

seulonnan kansallinen ja alueellinen taso, laadunohjaus ja 
tulosten rekisteröinti seulontaesite ja väestölle tiedottaminen, 
potilaiden kulku organisaatiossa, henkilökunnan koulutus ja 
testituloksista tiedottaminen ja neuvonta.

11. Seulonnan aiheuttamat tutkimus- ja hoitokustannukset on kuvattu.
12. Seulonnan vaikuttavuus on arvioitu.
13. Seulonta on jatkuvaa.
14. Seulonnan kokonaiskustannukset ovat kohtuulliset muihin 

terveydenhuoltopalveluihin verrattuna.

Em. kriteerit eivät nykytietämyksen mukaan mahasyövän seulonnan 
osalta täyty.

Edellä todetun perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu 
periaatteessa myönteisesti kaupungin biotekniikkayritysten 
toimintaedellytysten edistämiseen Helsinki Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki – toimenpideohjelman mukaisesti mutta toteaa, että 
aloitteessa ehdotetun seulontamenetelmän pilotointi Helsingissä ei ole 
perusteltua, eikä sosiaali- ja terveyslautakunta näin ollen kannata 
ehdotetun pilotin käynnistämistä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Seulontakriteerit täyttävillä seulontatutkimuksilla on odotettavissa 
terveyshyötyä. Tässä ehdotettu seulontamenetelmä ei täytä 
seulonnalta edellytettyjä kriteerejä eikä toisi merkittäviä terveyshyötyjä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 234
Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien palvelujen 
neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sanna Vesikansa ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että lastenvalvojien palveluja parannetaan lisäämällä 
mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen ja asiointiin sekä 
takaisinsoittopalveluun ja selvittämällä neuvonnan oikea-aikaisuutta ja 
ennaltaehkäisevyyttä.    

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että aloitteessa esitetty kehittämistyö on kannatettavaa. 
Sosiaali- ja terveysvirastossa on tarpeen pikaisesti laatia suunnitelma 
lastenvalvojien palvelujen riittävän neuvonnan ja 
ajanvarausmahdollisuuksien lisäämiseksi. Sähköisen ajanvarauksen ja 
takaisinsoittopalvelun käyttöönoton suunnittelussa on tarpeen ottaa 
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huomioon kaupungin tietotekniikkaohjelman ja Apotti-hankkeen 
asettamat toiminnallisuusehdot.      

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 820

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 164

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Lausunto

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

"Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja 
ohjeistaa sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen 
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selkeän toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen 
lyhentäminen) palvelun kehittämisestä vuoden 2016 
käyttösuunnitelman yhteydessä. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös 
yhteistyö järjestöjen kanssa ja raportoidaan jonotusajoista 
lastenvalvojille.

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät sekä vahvistavat lasten huoltoa, 
asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset. 
Lastenvalvojien tehtävistä isyysasiat on laissa määritelty kiireellisesti 
hoidettaviksi.    

Tulevassa lastensuojelua koskevassa selvityksessä huomioidaan 
eroauttamispalvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun 
näkökulmasta.

Lastenvalvojien asiakasmäärä oli vuonna 2014 yhteensä 13 742. 
Helsingissä vahvistettiin 4416 huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa 
sopimusta ja 4300 elatussopimusta vuonna 2014. Avioliiton 
ulkopuolella syntyi Helsingissä 2 851 lasta ja 2701 lapsen isyys on 
vahvistettu vapaaehtoisella tunnustamisella tai tuomioistuimen 
päätöksellä. Asiakasmäärät ovat nousseet vuosittain viidestä 
kymmeneen prosenttia. 

Lastenvalvojien työryhmällä on ollut keskitetty ajanvaraus isyyden 
selvittämistä koskevissa asioissa lokakuusta 2007 lähtien ja lasten 
huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa syksystä 2009 lähtien. 
Asiakkaat saavat ensimmäisen vapaan tai heille sopivan ajan.  

Keskitetty ajanvaraus toimii puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 
9-11, jolloin numeroon vastaa kaksi toimistosihteeriä tauotta ko. aikana. 
Sopivan pituisen ajan varaamiseksi tarvitaan taustatietoja erityisesti 
lasten huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa. Numerossa on vain 
muutaman puhelun jono, koska tavoitteena on pitää odotusaika 
kohtuullisena soittajalle. Puhelinajan laajentaminen ei ole mahdollista. 
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa on selvitetty ja todettu, ettei 
takaisinsoittojärjestelmää ole mahdollista toteuttaa nykyisillä 
resursseilla. 

Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään asiakkaille sopivimmat 
soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun käyttöönoton mahdollisuus.

Lastenvalvojapalvelut ovat kysyttyjä myös neuvonnan näkökulmasta. 
Sosiaali- ja terveysviraston neuvontaan tulleista puheluista viime 
vuosina noin 10 puhelua päivässä on koskenut lastenvalvojien 
palveluja. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 120 (385)
Kaupunginvaltuusto

Stj/21
23.09.2015

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

Ajanvarauksen ruuhkaisuutta on pyritty helpottamaan siirtymällä 
isyysasioissa uuteen käytäntöön 1.9.2014 alkaen. Maistraatti lähettää 
perheoikeudellisiin asioihin ilmoituksen avioliiton ulkopuolella 
syntyneestä lapsesta 1- 2 viikon kuluttua syntymästä. Tiedon saavuttua 
lapsen äidille lähetetään suoraan aika lastenvalvojalle noin 3-5 viikon 
päähän lapsen syntymästä. Vanhempien ei tällöin tarvitse soittaa 
ajanvaraukseen muutoin kuin poikkeustapauksissa (esim. tapaamiseen 
tarvitaan tulkki ). 

Perheoikeudellisissa asioissa on käytössä Lastenvalvojasovelluksen 
ajanvarausosion versio, johon ei ole mahdollista saada kuntalaisen 
sähköistä ajanvarausta. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee 
parhaillaan ajanvarausosion uusimista niin, että siihen voidaan liittää 
Helsingin eAsioinnin kautta myös kuntalaisen ajanvaraus. Sähköinen 
ajanvaraus otetaan käyttöön. Tämä suunnitellaan vuoden 2015 aikana. 
Sähköisten palvelujen kehittämistä ja laajentamista jatketaan Helsingin 
kaupungin tietotekniikkaohjelman 2015–2017 mukaisesti ottaen 
huomioon sosiaali- ja terveystoimen Apotti-järjestelmähankinnan 
asettamat reunaehdot.  

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi isyyslaiksi, joka 
tulee voimaan 1.1.2016. Laki mahdollistaa jatkossa isyyden 
tunnustamisen ennakkoon selvissä tilanteissa äitiysneuvolassa, mutta 
vanhemmat voivat hoitaa asian myös lastenvalvojan luona niin 
halutessaan. Vuoden 2016 aikana saadaan kokemusta uuden isyyslain 
vaikutuksista ja isyysasioista mahdollisesti vapautuvaa resurssia 
tullaan kohdentamaan eroperheiden sopimuspalveluiden saatavuuteen. 

Eroperheiden palvelukokonaisuuteen kuuluu myös perheasioiden 
sovittelu, jossa vanhemmilla on mahdollisuus pohtia perheen tilannetta 
ja mahdolliseen eroon liittyviä ratkaisuja erityisesti lasten 
näkökulmasta. Sovitteluun on mahdollisuus päästä nopeasti ja 
esimerkiksi odotettaessa lastenvalvojan tapaamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lastenvalvojien neuvonta- ja ajanvarauspalvelujen kehittäminen 
edistää kuntalaisten palvelujen saatavuutta. Sähköisen ajanvarauksen 
kehittäminen parantaa lastenvalvojien asiakaspalvelua ja turvaa 
kuntalaisille nopeamman pääsyn palveluun."

Käsittely

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lausuntoehdotuksen kohtaa 8 muokataan 
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seuraavalla tavalla (isoilla kirjaimilla muokkaukset): "Sähköinen 
ajanvaraus OTETAAN KÄYTTÖN. TÄMÄ suunnitellaan vuoden 2015 
aikana."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

2. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään uusi kohta: "Tulevassa lastensuojelua 
koskevassa selvityksessä huomioidaan eroauttamispalvelujen 
kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta." 

Kannattajat: Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

3. vastaehdotus:
Laura Nordström: Heti lausunnon alkuun uusi kohta: "Lautakunta 
kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja ohjeistaa 
sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen selkeän 
toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen lyhentäminen) 
palvelun kehittämisestä vuoden 2016 käyttösuunnitelman yhteydessä. 
Tässä yhteydessä kartoitetaan myös yhteistyö järjestöjen kanssa ja 
raportoidaan jonotusajoista lastenvalvojille."

Kannattajat: Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

4. vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään 
asiakkaille sopivimmat soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun 
käyttöönoton mahdollisuus.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

28.04.2015 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
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Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420
maria.kahila(a)hel.fi

Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 3104 3087
maria.kahila(a)hel.fi
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§ 235
Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kotihoidon kehittämisestä 
Helsingissä 

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

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

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuutta kartoittaa nykytilanne kotisairaanhoidossa ja 
puuttua sen todennettuihin epäkohtiin, kuten esimerkiksi 
hoitohenkilövajeeseen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää mahdollisuutta kartoittaa nykytilanne kotisairaanhoidossa ja 
puuttua sen todennettuihin epäkohtiin, kuten esimerkiksi 
hoitohenkilövajeeseen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
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Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Tyhjä: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry 
Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Ville 
Ylikahri

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Harri Lindell, Matti Niiranen, Päivi 
Storgård

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Tuomo Valoikaisen 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 23 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin kaupunki parantaisi Helsingin olemassa 
olevia kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa siten, että työyksiköissä olisi 
riittävästi aikaa kiireettömään hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.4.2015 
antamaan lausuntoon ja toteaa, että kotihoidon kokonaisuus 
Helsingissä käsittää aloitteessa mainitut kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon. Kotihoito on tärkeä osa kotona asumista tukevia 
palveluja. Muita keskeisiä kotihoidon asiakkaita ja kotihoitoa tukevia 
palveluja ovat palvelukeskustoiminta, päivätoiminta, lyhytaikaishoito, 
arviointi- ja kuntoutustoiminta, sosiaali- ja lähityö sekä 
kuntoutuspalvelut ja sairaalatoiminta. Kotihoito perustuu yhdessä 
asiakkaan kanssa tehtyyn yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monin tavoin. 
Työjärjestelyjä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa työn hallinnan 
lisäämiseksi. Uusia työaikamuotoja kokeillaan muutamalla 
lähipalvelualueella yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi mielikuvaa 
kotihoidosta työpaikkana ja kotihoidon vetovoimaisuutta parannetaan 
Kotihoidon vetovoimaisuus -hankkeessa.

Vuoden 2015 aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla 
laaditaan toimintasuunnitelma kotihoidon kehittämiseksi käyttäen 
hyväksi olemassa olevaa tutkimustietoa ja kansallisia suosituksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 821



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 126 (385)
Kaupunginvaltuusto

Stj/22
23.09.2015

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

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 147

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta kotihoidon kehittämisestä 
Helsingissä:

"Kotihoito Helsingissä käsittää aloitteessa mainitut kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon. Kotihoito on tärkeä osa kotona asumista tukevia 
palveluja. Muita keskeisiä palveluja ovat palvelukeskustoiminta, 
päivätoiminta, lyhytaikaishoito, arviointi- ja kuntoutustoiminta, sosiaali- 
ja lähityö sekä kuntoutuspalvelut ja sairaalatoiminta, joiden tavoitteena 
on tarjota saumattomat palvelut niitä tarvitseville kaupunkilaisille. 
Kuusikko-vertailujen perusteella ikävakioitu kotihoidon peittävyys 75 
vuotta täyttäneillä oli joulukuussa 2013 Helsingissä 12 %, mikä on 
selvästi korkeampi kuin Espoossa (9 %) tai Vantaalla (8 %). Samoin 
kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin on 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Helsingissä 
korkeampi kuin Espoossa tai Vantaalla.

Kotihoidon palvelu perustuu yksilölliseen palvelu- ja 
hoitosuunnitelmaan. Yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa tai 
muiden läheistensä kanssa sovitaan kotihoidon antamista palveluista ja 
ne kirjataan suunnitelmaan. Jokaiselle asiakkaalle nimetään 
vastuuhoitaja. Lisäksi nimetään erikseen vanhuspalvelulain mukainen 
vastuutyöntekijä sitä tarvitseville asiakkaille myös kotihoidossa. 
Saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi huolehditaan riittävä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 127 (385)
Kaupunginvaltuusto

Stj/22
23.09.2015

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

muiden toimijoiden tuki kotihoitoon, ja muun muassa kotiutustiimi- ja 
kotikuntoutustoiminta on jo aloitettu.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään RAI (Resident Assessment 
Instrument) -arviointi, johon palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä 
liikkumissopimus perustuvat. Kotihoidossa on käytössä 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka antaa reaaliaikaista asiakaskohtaista 
tietoa palvelu- ja hoitosuunnitelman toteutumisesta. Toteutumia 
seurataan ja suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Lisäksi vuoden 2015 
aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla laaditaan 
toimintasuunnitelma kotihoidon kehittämiseksi käyttäen hyväksi 
kansallisia suosituksia ja tutkimustietoa. 

Kotihoidon henkilöstöä kohdennetaan asiakaskunnan muutosten 
mukaan. Kotihoidossa on käytössä säännöllinen mitoitustarkastelu eri 
kotihoitoyksiköiden välillä. Myös henkilöstöllä on pysyvä edustus 
mitoitustyöryhmässä. Välitön asiakasaika on lisääntynyt ja tulee 
edelleen lisääntymään kotihoidossa. Kotihoidossa jatketaan  
sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osuuden nostamista 
nimikemuutoksilla vakanssien vapautuessa. Henkilökunnan osaamista 
kehitetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kehittämällä toimintaa 
monin eri tavoin. Työjärjestelyjä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa 
työn hallinnan lisäämiseksi. Kotihoidon voimavaroja suunnataan muun 
muassa toiminnanohjausjärjestelmän avulla aiempaa paremmin 
tasaten ruuhkahuippuja ja lisäten joustavuutta esimerkiksi 
henkilöstöpoolien avulla. Kotihoidossa kokeillaan muutamalla 
lähipalvelualueella myös uusia työaikamuotoja yhteistyössä henkilöstön 
kanssa.

Henkilöstöjohtamisella varmistetaan avoin viestintä ja asioiden 
yhteinen käsittely kaikilla kotihoidon työpaikoilla. Laajan koko 
henkilöstölle suunnatun Kunta 10 -tutkimuksen tulokset käsitellään 
kaikissa työyhteisössä ja sovitaan kehittämistoimista yhteistyössä 
henkilöstön kanssa. Lisäksi mielikuvaa kotihoidosta työpaikkana ja 
kotihoidon vetovoimaisuutta parannetaan meneillään olevassa 
Kotihoidon vetovoimaisuus -hankkeessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon palveluja järjestetään lainsäädännön ja laatusuositusten 
mukaisesti ja asiakkaita kuullen. Näin vaikutetaan asiakkaiden kotona 
selviämiseen, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä 
henkilökunnan työn sujuvuuteen ja  työturvallisuuteen. Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmassa on ikääntyneisiin liittyviä tavoitteita, 
joissa on huomioitu Helsingin ikääntyneen väestön palvelutarpeet sekä 
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toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Maaliskuussa 2015 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitelty kaupunkitasoinen Stadin 
ikäohjelma tukee vahvasti väestön terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamisen tavoitetta myös kotihoidon näkökulmasta."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
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§ 236
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin 
paloturvallisuuden parantamisesta

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden 
parantamista esimerkiksi selvityksellä palvelutarpeen arvion 
yhteydessä ja avun järjestämistä palovaroittimien pitämisessä ajan 
tasalla.   

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
pelastuslain (379/2011) mukaan asuinrakennusten paloturvallisuuden 
vastuut ja velvoitteet kuuluvat huoneiston haltijalle. Kotihoidolla on 
neuvontavelvollisuus asiakkaiden kotien paloturvallisuudesta sekä 
velvollisuus kartoittaa asiakkaiden paloturvallisuusriskit ja 
mahdollisuuksien mukaan poistaa ne yhteistyössä asiakkaan ja tämän 
omaisten tai läheisten kanssa. Kartoituksessa todetaan asiakkaiden 
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palovaroittimien toimivuus ja tehdään testaus määräajoin. Asiakkaille 
suositellaan sammutuspeitteen hankkimista ja asiakkaita kehotetaan 
olemaan tupakoimatta vuoteessa. Kotihoidon asiakkaille voidaan 
hankkia myös liesivahti tai liesi voidaan ottaa pois käytöstä.             

Pelastuslaitos ja sosiaali- ja terveysvirasto tekevät tiivistä yhteistyötä 
mm. riskitietoisuuden ja turvallisuustaitojen kumppanuusohjelman sekä 
koulutuksen merkeissä.   

Palveluasunnoissa ja hoitolaitoksissa paloturvallisuuden pahin 
uhkakuva on suuronnettomuus, jonka ehkäisemiseksi tarvitaan 
viranomaisten, järjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyötä sekä 
investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin. Pelastuslaitos on 
aloittanut vuonna 2014 tehostetun Helsingin hoitolaitosten, palvelu- ja 
tukiasumisen palo- ja poistumisturvallisuuden kartoituksen.     

Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman velvoittamana 
aluepelastuslaitokset ovat suunnanneet paloturvallisuuden 
kehittämistyötään vanhusväestöön sekä hoiva- ja hoitolaitoksiin. 
Riskienhallintaa edistää omalta osaltaan myös Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen "Sosiaali- ja terveydenhuollon 
paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki" - tutkimus- ja 
kehittämishanke (STEP-hanke).           

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 822

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.05.2015 § 77

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle 25.2.2015 jätettyyn 
aloitteeseen kotona asuvien vanhusten paloturvallisuuden 
parantamisesta seuraavan lausunnon: 

Valtuustolle jätetty aloite koskee ensisijaisesti vanhusten kotona 
asumisen paloturvallisuuden parantamista.  Aloitteessa sivutaan myös 
palveluasuntojen ja hoitolaitosten palo- ja poistumisturvallisuuden 
tarvetta. Pelastuslaitos näkee molemmat asiakokonaisuudet yhtä 
tärkeinä. Kotona asuvien kohdalla mahdollinen ikävin skenaario on 
yksittäisen vanhuksen tulipalossa menehtyminen. Palveluasunnoissa ja 
hoitolaitoksissa skenaario on pahimmillaan suuronnettomuus. 

Aihealue on varsin laaja ja sen menestyksellinen toteuttaminen 
edellyttää moniviranomaisyhteistyön ohella myös eri järjestöjen ja 
kolmannen sektorin koordinoitua toimintaa sekä taloudellisia 
investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin.

Pelastusviranomaisen valvonnalliset toimenpiteet ja niistä annettavat 
määräykset kohdentuvat aina toiminnanharjoittajaan tai asianosaiseen. 
Toimintatapana ja mallina tällainen asioiden hoitomuoto käsittelee 
asioita yksittäisinä tapauksina.  Tehdyn aloitteen henki on kuitenkin 
tavoitteessaan sellainen, että po. asioita parannettaisiin 
suunnitelmallisesti.

Pelastuslautakunta katsoo pelastuslaitoksen meneillään olevien 
kehittämissuunnitelmien edesauttavan ikäihmisten turvallisen asumisen 
mahdollisuuksia.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
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Lisätiedot
Marko Järvinen, aluepäällikkö, puhelin: 31030160

marko.jarvinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 165

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Pelastuslain 379/2011 mukaan asuinrakennusten kohdalla vastuut ja 
velvoitteet ovat huoneiston haltijalla. Yksilöiden 
itsemääräämisoikeuden mukaisesti yksityisasuntojen 
paloturvallisuuden tason määrittelee asukas itse lukuun ottamatta 
velvoitetta palovaroittimesta, lisäksi sähköverkkoon kytketyt 
palovaroittimet ovat taloyhtiöiden vastuulla.

Kotihoidon toiminnan osalta voidaan ajatella, että kotihoidolla on 
neuvontavelvollisuus kotihoidon asiakkaiden kotien 
paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden 
paloturvallisuusriskit ja yhteistyössä asiakkaan kanssa poistaa riskit 
mahdollisuuksien mukaan. 

Kotihoidon palvelutarpeen arviointiin kuuluu kodin turvallisuuden riskien 
arviointi. Riskien arviointiin kuuluu muun muassa liikkumisen esteiden 
poistaminen ja asunnon riittävän valaistuksen huomioiminen sekä 
paloturvallisuuden kartoitus. Paloturvallisuutta kartoittaessa 
huomioidaan, että asiakkailla on toimiva palovaroitin ja sitä testataan 
määräajoin. Asiakkaille suositellaan myös sammutuspeitteen 
hankkimista. Asiakkaita kehotetaan olemaan tupakoimatta vuoteessa. 
Kotihoidon asiakkaille voidaan hankkia myös esimerkiksi liesivahti, tai 
liesi voidaan ottaa pois käytöstä. Kotihoidon asiakkaiden 
paloturvallisuus on yhteistyötä asiakkaan itsensä ja hänen omaistensa 
tai läheistensä kanssa. 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 85 vuotta täyttäville ja hyvinvointia 
edistävät ryhmätilaisuudet 75 vuotta täyttäville sisältävät myös tietoa 
paloturvallisuusriskien kartoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen 
kanssa. Kevään 2015 aikana pelastuslaitos on järjestänyt mittavan 
koulutuskokonaisuuden kotihoidon henkilöstölle. Pelastuslaitoksen 
materiaaleja kotien turvallisuudesta on myös kotihoidon henkilökunnan 
käytössä.
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Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden kotien riskien arvioinnilla on myönteisiä 
terveysvaikutuksia, koska paloturvallisuuden parantaminen vähentää 
palovahinkoja ja lisää asiakkaiden paloturvallisuuden tunnetta ja 
vähentää esimerkiksi liikkumisen esteitä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 237
Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite joukkoliikenne-etuuden 
palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 46 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta 
kuljetuspalveluasiakkaille voitaisiin palauttaa oikeus maksuttomiin 
matkoihin joukkoliikenteessä siltä osin, kun joukkoliikenteen käyttö on 
heidän liikuntakykynsä huomioiden mahdollista. Lisäksi aloitteessa 
esitetään, että joukkoliikennestrategian mukaisesti joukkoliikenteen 
käyttö saataisiin todelliseksi vaihtoehdoksi myös liikuntarajoitteisille 
matkustajille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
kuntalaisten liikkuminen turvataan aina ensisijaisesti julkisella 
liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin Seudun 
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Liikennekuntayhtymä (HSL). Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan 
erityisryhmien osalta julkista joukkoliikennettä. 

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella korvattavat kuljetuspalvelut ovat 
joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve 
liikkumisessa on niin suuri, ettei sitä pystytä tavanomaisessa 
joukkoliikenteessä järjestämään.

HSL on kehittänyt aktiivisesti viimeisten vuosien aikana seudun 
joukkoliikennettä yhä esteettömämmäksi. Metro on suunniteltu 
liikuntaesteisille sopivaksi ja bussikalusto on jo vuosia ollut 
matalalattiaista. Samoin uudet raitiovaunut ja lähijunat ovat 
matalalattiaisia. HSL on myös edistänyt pysäkkien, asemien ja niiden 
ympäristön esteettömyyden kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntiensa ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi erityisryhmille on alennus- ja 
vapaalippuja, joista HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 16.6.2015 (ks. 
liite 2). 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto on päätöshistoriassa ja HSL:n 
lausunto liitteenä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 823

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 205

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Lausunto

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

"Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden 
kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden sisällöstä, 
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty 
vammaispalveluasetuksessa.      

Vammaispalveluasetuksen 5 §:ssä todetaan, että kuljetuspalveluja ja 
niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei 
vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan edellä mainittujen 
henkilöiden osalta julkista joukkoliikennettä. 

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat aina 
joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve on 
niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisessä ratkaisussa 
tyydyttämään. 

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävässä kuljetustuessa ei vaadita 
yhtä merkittävää liikkumisen haittaa joukkoliikenteen käyttämiselle kuin 
vammaispalvelulaissa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen saajat 
ovat pääasiassa eläkeiässä olevan vanhuksia, joilla on mahdollisuus 
saada eläkeläisalennus matkakorttiinsa.
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Kuntalaisten liikkuminen turvataan jatkossakin ensisijaisesti julkisella 
liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun 
liikennekuntayhtymä (HSL).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun 
asiakkaille ilmaista HSL-korttia lisää asiakkaiden 
matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas 
käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on toimeentulotuen 
asiakas, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana toimeentulotukea. Muutoin 
tehty päätös ei estä tai vaikeuta asiakkaiden matkustamasta julkisilla 
liikennevälineillä.

Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten 
vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät 
kuitenkaan ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n 
alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten, että kaikissa 
pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen 
ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen 
esteettömyyteen."

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Poistetaan kohta 4

Kannattajat: Anna Vuorjoki

2. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon:

"Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

3. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohta 9

"Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten 
vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät 
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kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin 
kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien 
uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen 
erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys (vastaehdotus 1)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta 4

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

2 äänestys (vastaehdotus 2) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon: "Mikäli asiakas 
on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys (vastaehdotus 3) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohta 9 "Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen 
vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden 
liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin 
kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien 
uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen 
erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen" 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 8 - 0 (tyhjiä 5).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 140 (385)
Kaupunginvaltuusto

Sj/25
23.09.2015

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

§ 238
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin 
työllisyysohjelman laatimiseksi

HEL 2015-001844 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Vastauksen hyväksyessään valtuusto edellyttää, että kohdassa 
11 todettua työllisyyden toimeenpano-ohjelmaa ohjaamaan 
selvitetään mahdollisuutta hyväksyä samassa yhteydessä 
strateginen Helsingin työllisyysohjelma, jossa linjataan sitovat 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja periaatteet, jotka 
toimeenpano-ohjelma yksilöi vuosittaisiksi toimenpiteiksi ja 
painopisteiksi. (Pilvi Torsti)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi 
seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Pilvi Torsti oli valtuutettu Osku Pajamäen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Vastauksen hyväksyessään valtuusto edellyttää, että kohdassa 
11 todettua työllisyyden toimeenpano-ohjelmaa ohjaamaan 
selvitetään mahdollisuutta hyväksyä samassa yhteydessä 
strateginen Helsingin työllisyysohjelma, jossa linjataan sitovat 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja periaatteet, jotka 
toimeenpano-ohjelma yksilöi vuosittaisiksi toimenpiteiksi ja 
painopisteiksi. 

Valtuutettu Susan Ikävalko oli valtuutettu Helena Kantolan 
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää 
mahdollisuutta kokeilla kuuden tunnin työpäivää jossain 
Helsingin palveluissa ottaen mallia Ruotsista ja evaluoi saadut 
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kokemukset

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen. 

8 äänestys

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

JAA-ehdotus: Vastauksen hyväksyessään valtuusto edellyttää, että 
kohdassa 11 todettua työllisyyden toimeenpano-ohjelmaa ohjaamaan 
selvitetään mahdollisuutta hyväksyä samassa yhteydessä strateginen 
Helsingin työllisyysohjelma, jossa linjataan sitovat määrälliset ja 
laadulliset tavoitteet ja periaatteet, jotka toimeenpano-ohjelma yksilöi 
vuosittaisiksi toimenpiteiksi ja painopisteiksi. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Timo Laaninen

Tyhjä: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
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Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman 
toivomusponnen.

9 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki 
selvittää mahdollisuutta kokeilla kuuden tunnin työpäivää jossain 
Helsingin palveluissa ottaen mallia Ruotsista ja evaluoi saadut 
kokemukset
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 33
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tomi 
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Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-
Marja Urho

Poissa: 1
Pekka Majuri

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Susan Ikävalkon 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n ryhmäaloite Kvsto 11.2.2015 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 13 valtuutetun 
allekirjoittamassa ryhmäaloitteessa Helsingin kaupungin 
työllisyysohjelman perustamista. Aloitteessa tuodaan esille 
työllisyysohjelman keskeiset kohdat, joista ensimmäisenä on 
työllisyyden hoidon saattaminen kaupungin strategiseen keskiöön. 
Aloitteessa esitetään kaikkiaan kahtatoista toimenpidettä tai 
toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoitteena on kaupungin 
työllisyyspolitiikan vahvistaminen ja entistä tehokkaampi työllisyyden 
hoitaminen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22a §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston 
käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen 
käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 
Ryhmäaloite on esitettävä valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan 
kuukauden kuluessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotus työllisyydenhoidon 
saattamiseksi kaupungin strategian keskiöön on ajankohtainen ja 
kannatettava. Kuten ryhmäaloitteessa todetaan, kuntien vastuut 
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pitkäaikaistyöttömyydestä ovat kasvaneet viime vuosien aikana 
merkittävästi. Lakisääteinen vastuu työllisyydenhoidosta on valtiolla, 
mutta kuntien vastuuta on korostettu asettamalla niille aikaisempaa 
laajempi rahoitusvastuu pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuesta. 
Viime vuosien kehityssuuntana on ollut, että valtio siirtää kunnille 
vastuutaan työllisyydenhoidosta, mutta valta ja keskeisimmät välineet 
työllisyydenhoitoon ovat edelleen valtiolla. Kaupunki on riippuvainen 
lähes kaikissa työllistämistoimenpiteissään valtion päätöksenteosta. 
Valtio päättää mm. palkkatukena myönnettävistä rahoista työttömien 
palkkaamiseksi. 

Kun verrataan Suomen tilannetta Tanskaan, niin Tanskan mallissa 
oleellista on nimenomaan se, että vastuun lisäksi myös valta 
työllisyydenhoidosta on Tanskassa siirretty yhdelle taholle. Toisen 
valtion toimintamallien yksittäisiä osia ei kuitenkaan voida suoraan 
soveltaa Helsingin työllisyydenhoitoon. Kyse on kokonaisuudesta, 
jossa eri osien toimivuus on sovitettu yhteen. Valtion ja kunnan välisen 
työnjaon muuttaminen edellyttää valtakunnallisia lainsäädännön 
muutoksia. Samalla kaupunki voi halutessaan omilla päätöksillään 
tehdä myös paljon. Olennaista on myös jatkuva aktiivisuus valtion 
suuntaan sekä työllisyysmäärärahojen että työllisyyttä edistävien 
uusien hankkeiden ja kokeilujen osalta.

Hallitusohjelmassa todetaan, että "selvitetään työvoimapalveluiden 
siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle 
työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja 
työllistämisvastuu yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen 
kunnille taloudellisesti houkuttelevaksi.” Helsingin kaupungin 
tarkoituksena on aktiivisesti edistää sitä, että selvittely tehtäisiin 
kaupunkiseutujen kokeiluilla, joissa Helsinki olisi mukana.

Nykyisessä valtion ja kunnan suhteessa on tärkeää panostaa valtion 
TE-toimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kumppanuuteen, jossa 
sovitaan selkeät vastuut, roolit ja tehtävät. 

Vs. kaupunginjohtaja asetti johtajistossa 1.10.2014 työllisyydenhoidon 
työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida kaupungin työllisyydenhoidon 
vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja taloudellista 
tarkoituksenmukaisuutta sekä antaa näitä koskevia ehdotuksia. 
Työryhmän tehtävänä oli antaa myös ehdotuksensa työllisyydenhoidon 
kokonaisuuden tarkoituksenmukaisesta organisoitumisesta. 
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 17.6.2015 kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan työllisyydenhoidon uudistamista 
em. työryhmän esityksen pohjalta. Samalla kaupunginjohtaja päätti 
asettaa työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakkaan kasvun vuoksi 
työmarkkinatukityöryhmän, jonka  tehtävänä on seurata 
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työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä ja 
työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä tehdä ehdotuksia 
lisätoimenpiteiksi työllistymisen parantamiseksi ja kuntaosuuden 
kasvun pysäyttämiseksi. 

Työllisyydenhoidon työryhmä havaitsi työskentelynsä aikana, että 
kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuus on nykyisellään 
sirpaloitunut, mistä aiheutuu haittaa sekä asiakasprosessien 
jatkuvuudelle että kaupungin kyvylle sopia yhteistyöstä 
kumppaneidensa kanssa. Yksittäisinä toimenpiteinä kaupunki tuottaa 
toimivia ja tarkoituksenmukaisia palveluja, mutta suurin haaste on se, 
että ne eivät muodosta selkeää kokonaisuutta. Tämän vuoksi on 
keskeistä luoda kaupungin työllisyydenhoidosta yhtenäisesti johdettu ja 
yhtenäiset tavoitteet omaava palvelukokonaisuus. 
Palvelukokonaisuudella tulee olla käytössään yhtenäiset työvälineet, 
kuten tietojärjestelmät, seuranta- ja palautejärjestelmät sekä 
palvelutarpeen arvioinnin välineet. 

Työllisyydenhoidon palveluilla on aina tavoiteltava siirtymiä kohti 
avoimia työmarkkinoita. Työllisyydenhoidon resurssit on organisoitava 
uudelleen näiden tavoitteiden mukaisesti.  Kehittämällä 
työllisyydenhoitoa yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi voidaan 
samalla varmistaa kaikkien palveluiden piirissä olevien asiakkaiden 
ulottuville samat palvelut, esimerkiksi yritysyhteistyö Duurin asiakkaille. 
Työllisyydenhoidon kokonaisuuden saaminen yhtenäisemmäksi 
kokonaisuudeksi on myös edellytys sille, että kaupunki pystyy olemaan 
johdonmukainen ja vahva neuvotteluosapuoli valtion kanssa 
työllisyydenhoidon asioissa.

Ryhmäaloitteen mukaisesti työllisyydenhoito on saatettava kaupungin 
strategian keskiöön. Työllisyydenhoidon on näyttävä vahvemmin osana 
kaupunkitasoista strategiaa yhdessä elinkeinoasioiden kanssa. 
Työllisyydenhoidosta on perusteltua laatia valtuustostrategiaan 
pohjautuva työllisyyden toimeenpano-ohjelma, jossa linjataan 
vuosittaisia työllisyyden painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä 
aikaisempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Ohjelma käsitellään 
kaupunginhallituksessa sekä perustettavassa työllisyystoimikunnassa, 
jolloin toimikunnassa olevat kaupungin ulkopuoliset jäsenet sitoutuvat 
yhteisiin tavoitteisiin.

Ryhmäaloitteessa esitettyjen kohtien osalta on Helsingissä edetty 
seuraavasti:

1.

Kaupunginkansliassa on valmistelussa esitys kaupunginhallituksen 
alaisuuteen perustettavaksi työllisyystoimikunnaksi, jossa kaupungin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 146 (385)
Kaupunginvaltuusto

Sj/25
23.09.2015

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

johdon ja poliittisten puolueiden lisäksi edustettuina olisivat ainakin 
työmarkkinajärjestöt, yrittäjät ja kolmas sektori. Valmistelussa on 
katsottu, että työllisyystoimikunta tulisi nimetä esimerkiksi 
työllisyysasioiden neuvottelukunnaksi, jotta nimi ei ole lähes sama kuin 
jo toimiva työllistämistoimikunta. Työllisyysasioiden neuvottelukunnan 
ja työllistämistoimikunnan rooleja tulee arvioida jatkossa.

2.

Työllisyydenhoidon järjestämistavasta annettiin edellä mainittu 
työllisyydenhoidon työryhmän esitys kesäkuussa. Esityksessä on 
huomioitu sekä kaupungin sisäiset että ulkoiset kumppanuudet. TE-
toimiston kanssa on aloitettu kumppanuusohjelman valmistelu vuonna 
2015.

3.

Kaupunginkanslian yksi päätavoitteista on luoda saumattomuutta eri 
palvelujen välillä sekä kaupungin omien toimijoiden että ulkopuolisten 
toimijoiden välillä. Tämä tavoite näkyy vahvasti myös 
työllisyydenhoidon työryhmän raportissa. Respan valmennuspalvelut 
on pyrkinyt rakentamaan asiakkailleen saumattoman polun työhön ja 
koulutukseen. Tuleva Ohjaamo pyrkii poistamaan hallintojen välisiä 
saumakohtia tuomalla usean hallinnon yhteisen palvelumallin 
asiakkailleen. Maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi on saatu 
Töissä Suomessa -hankkeelle rahoitus, jolla pyritään luomaan 
maahanmuuttajille saumattomia polkuja kielen oppimiseen ja 
työllistymiseen, mm. rakentamalla Suomen ensimmäinen expat-house. 

Eläkeselvittelyä toteutetaan työkykyselvitys-yksikössä. Yksikkö on 
sosiaali- ja terveysviraston sosiaalisen ja taloudellisen tuen alainen ja 
se hoitaa muitakin tehtäviä kuin eläkeselvityksiä. Sen asiakkaina on 
paljon muitakin kuin työttömiä. Yksikön toiminta liittyy vahvasti 
sosiaaliseen kuntoutukseen. Tämän vuoksi yksikköä ei ole perusteltua 
sijoittaa suoraan työvoiman palvelukeskuksen alaiseksi, mutta 
eläkeselvittelyn tulee olla jatkossakin vahvasti osa Duurin 
palveluvalikoimaa.

4.

Osaamisen ja ammattitaidon parantamisella ja päivittämisellä on yhä 
kasvava merkitys työttömien mahdollisuuksille työllistyä. Ammattitaidon 
lisäämiseksi ja päivittämiseksi kaupungin työllisyyden hoidon toimijat 
järjestävät  osaamiskorttikoulutuksia ja kehittävät osatutkintoja sekä 
opinnollistamista. Opinnollistamisella osoitetaan työvaltaisessa 
oppimisympäristössä hankittu osaaminen, joka voidaan myöhemmin 
tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja. 
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Opetusvirasto tarjoaa työllistymisen edistämiseksi erilaisia vaihtoehtoja 
osaamisen kartuttamiseen ja toisen asteen koulutuksen suorittamiseen. 
Yhteistyössä kaupunginkanslian työllisyydenhoidon (ml. Respa) kanssa 
toteutetaan työkokeilujen ja palkkatukitöiden opinnollistamista. 

Helsingin kaupunki 200 vuotta –juhlarahalla toimeenpantu avoin 
ammattiopisto edistää nuorten työllistymistä tarjoamalla koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella oleville nuorille väylän ammatilliseen 
koulutukseen. Avoimessa ammattiopistossa on mahdollista suorittaa 
tutkinnon osia, tutustua eri ammattialoihin ja saattaa peruskouluopinnot 
loppuun. Lisäksi stadin ammattiopistossa monipuolistetaan opintoja. 
Tavoitteena on tarjota yhä useampia reittejä työelämän osaamisen 
lisäämiseksi.

Stadin aikuisopiston nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) on 
suunnattu pelkän peruskoulun varaan jääneille 20–29-vuotiaille 
nuorille. Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa käynnistetään opinnot, 
totutellaan opiskelurytmiin, kiinnitetään huomiota elämänhallintaan, 
opiskellaan työllistymistä edistäviä lupakortteja sekä hankitaan 
työelämätaitoja. Ammattitreenijakson jälkeen siirrytään alakohtaisiin 
opintoihin.

Sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuessa opinnollistetaan 
kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan 
työtehtävät avataan ja selvitetään, mihin ammatilliseen perustutkintoon 
tai tutkinnon osaan ne sopivat. Tällä hetkellä työllistymisen tuessa on 
mahdollista saavuttaa osaamista 19 tutkinnon osassa.

5.

Palvelutarpeen arviointi on tärkeä osa toimivaa työllisyydenhoidon 
kokonaisuutta. Nykyisellään palvelutarpeen arviointiin on käytössä 
useita tapoja. Laissa työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta on määritelty, miten työttömien asiakkaiden 
palvelutarve määritellään kartoitusjakson aikana. Helsingin TYP-
verkosto suunnittelee ja kehittää toimintaansa lain edellyttämällä 
tavalla. TYP-verkostossa asiakkaat osallistuvat terveystarkastukseen, 
jonka yhteydessä määritellään työkykyindeksi. 

Työllisyydenhoidon työryhmän työssä on huomioitu palvelutarpeen 
arvioinnin tärkeä merkitys. Työllisyydenhoidon kokonaisuudelle tulisi 
luoda yhteinen palvelutarpeen arvioinnin malli. Helsingin ei ole 
tarkoituksenmukaista rakentaa mallia yksin, vaan työssä on otettava 
huomioon myös valtakunnalliset toimintakyvyn ja työkyvyn arvioinnin 
kehittämishankkeet. Helsingin työllisyydenhoidon kuntakokeilu on jo 
mukana Kuntaliiton toimintakykymittaristohankkeessa.
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6.

Duurin yritysyhteistyö on sovittu työnjaollisesti valtion TE –toimiston 
vastuulle. Helsingin TYP-verkosto on uusimassa toimintamalliaan. 
Uudessa asiakasprosessissa painottuu työllistymisen edistämisen 
palvelupolku, jossa yhtenä toimintana on työnantajayhteistyö. 

Kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuudessa yritysyhteistyötä 
toteutetaan nykyisellään pääasiassa kaupunginkanslian elinkeino-
osastolla. Uudistamalla kaupungin työllisyydenhoito yhdeksi 
kokonaisuudeksi voidaan paremmin taata kaupungissa toteutettava 
yritysyhteistyö kaikille työllisyydenhoidon toimijoille. Kaupungin omien 
yrityskoordinaattoreiden määrää on lisätty ja heidän työnsä ohjataan 
myös Duurin asiakkaiden käyttöön.

7.

Kaupungin työllisyydenhoito on järjestänyt yritysyhteistyötä erilaisin 
yhteisin hankkein, joissa kumppaneina on ollut rekrytoivia yrityksiä. 
Esimerkiksi Forumin kauppakeskuksen kanssa on sovittu yhteistyöstä, 
jossa Forumin yrittäjät tarjosivat kevään aikana työttömille nuorille 
työkokeilupaikan kahdeksi kuukaudeksi. Kaupungin Respa-hanke on 
avustanut Forumin yrityksiä rekrytoinnissa ja käytännön asioiden 
hoitamisessa TE-toimiston kanssa. Kaupunki tarjoaa nuorille osana 
työkokeilua asiakaspalvelukoulutusta, puhejudo-kurssin, 
elintarvikkeiden kanssa työskenteleville mahdollisuuden suorittaa 
hygieniapassi ja suomen kielen opiskelumahdollisuuden työn ohella. 
Lisäksi Respan uravalmentajat tukevat nuoria työkokeilun aikana 
henkilökohtaisella neuvonnalla, jotta nuori voi työstää samalla myös 
omia jatkosuunnitelmiaan. 

Kuntakokeiluun ja Respaan on palkattu yrityskoordinaattorit, joiden 
tehtävänä on järjestää yritysyhteistyötä. Myös Ohjaamo-hankkeeseen 
on rekrytoitu yrityskoordinaattorit. Tavoitteena on yritysyhteistyön 
toteuttaminen hyviksi havaituilla yhteistyömalleilla ja uusien mallien 
luominen. Tarkemmat työtavat yritysyhteistyölle ja kohtaannon 
edistämiseksi voivat sisältää jatkossa myös työtori –tyyppisiä 
tapahtumia.

8.

Helsingissä tarjotaan työttömille työllistymismahdollisuuksia omissa 
virastoissa ja liikelaitoksissa. Palkkatuetun työn lisäksi työttömillä on 
mahdollisuus päästä kaupungille työkokeiluun tai kuntouttavaan 
työtoimintaan. Ns. avustavia työtehtäviä järjestetään erityisesti sosiaali- 
ja terveysviraston työllistymisen tuessa. Työllistymisen tuki järjestää 
kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä esimerkiksi Staran ja kotihoidon 
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kanssa. Lisäksi on tarjolla yksittäispaikkoja mm. kirjastoissa, 
seurakunnissa, järjestöissä, päiväkodoissa ja asukastaloissa. 
Työtehtävät ovat avustavia työtehtäviä, kuten vanhusten kanssa 
seurustelua, saattoja, pieniä remontteja, roskien keräämistä, 
ympäristön parannusta, ruohonleikkuuta jne. Palkkatukityössä 
kaupungilla aloittaa vuosittain noin 1 300 henkilöä.

Jotta työllisyydenhoidon palvelut edistäisivät työllistymistä avoimille 
työmarkkinoille mahdollisimman tehokkaasti, on työpaikkoja, 
työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa tarkoituksenmukaista 
tarjota monipuolisesti eri toimialoilta, eikä rajoittua tiettyyn toimialaan tai 
avustaviin tehtäviin. Työllistämispalvelun tulee tuottaa sen hetkisen 
työpaikan lisäksi aina lisäarvoa jatkotyöllistymisen kannalta. Avustavat 
työtehtävät eivät välttämättä tarjoa yksistään riittävää lisäarvoa 
jatkotyöllistymisen kannalta. Tämän vuoksi niiden painopistettä 
palveluissa ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa suhteessa muuhun 
työllisyydenhoidon palvelutarjontaan.

9.

Työllisyydenhoidon eri toimintayksiköt keräävät asiakaspalautteita eri 
keinoin. Käytössä on mm. asiakasraateja ja asiakaskyselyjä. 
Kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä kaikilta asiakkailta kerätään 
palautetta. Asiakasraateja on käytetty toiminnan kehittämisessä. Mm. 
työvoiman palvelukeskuksessa toteutettiin viime vuonna asiakaskysely, 
jonka tuloksia on hyödynnetty uuden toiminnan suunnittelussa. 
Respassa on työskennellyt nuorten vertaisohjaaja. Yhtenäistä 
asiakaspalautteen keräämisen mallia ei työllisyydenhoidolla kuitenkaan 
ole. Olisi tarkoituksenmukaista luoda yhteinen järjestelmä palvelemaan 
koko työllisyydenhoitoa. Olisi myös tarkoituksenmukaista, että osa 
kysymyksistä olisi samoja pääkaupunkiseudulla tai kuuden suurimman 
kaupungin palveluissa, jotta saataisiin hyvä vertailtavuus. 
Työllisyydenhoidon kokonaisuudistuksessa tulee huomioida myös 
yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen.

10.

Kesätyöseteli on kokeilu, jossa Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa 
työnantajalle, joka palkkaa 9-luokkalaisen nuoren kesäksi töihin 
kesäsetelillä 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana. Elinkeino-osasto ja 
nuorisoasiainkeskus kattavat kulut 340 000 euroon saakka siten, että 
nuorisoasiainkeskus kattaa 11,8 prosenttia ja kaupunginkanslian 
elinkeino-osasto 88,2 prosenttia toteutumasta. Kesäseteli on 
kaksivuotinen kokeilu, jonka jatkoa arvioidaan tulosten ja 
kustannustehokkuuden perusteella. Rahoitus arvioidaan osana 
kokeilun kokonaisarviointia.
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11.

Pääkaupunkiseudullinen THL:n koordinoima Hankinnoista duunia 
(HANDU) – ESR -hanke käynnistyy toukokuussa 2015. Helsingin 
osahanke tukee työllistämisehdon prosessimaista käyttöönottoa 
hankintatoiminnassa. Hankkeessa selvitetään työllistämisehdon 
juridiset edellytykset ja käytännön toimivuus. Osahankkeessa 
mallinnetaan työllistämisehdon soveltamiskriteerejä 
kilpailutusnäkökulmasta, toisin sanoen esim. sitä, millaisissa 
hankintojen kilpailutuksissa (hankinnan luonne) on 
tarkoituksenmukaista asettaa euromääräinen raja, jonka ylittyessä 
voittaja velvoitetaan työllistämään tietty määrä pitkäaikaistyöttömiä. 
Helsingin osa-hanke toteutetaan hankintakeskuksen ja 
kaupunginkanslian yhteistyönä. Pilotin tavoitteena on kymmenen 
työttömän helsinkiläisen työllistäminen työllistämisehtoa ja/tai 
sosiaalisia kriteerejä soveltamalla.

12.

Mikäli kuntakokeilua jatketaan, Helsingin kannattaa olla siinä mukana 
sillä edellytyksellä, että kuntakokeilun jatkossa on aidosti mahdollisuus 
kokeilla uusia toimintamalleja erityisesti valtion ja kunnan välisen 
työnjaon suhteen. Helsingin tulee aktiivisesti edistää sitä, että 
hallitusohjelman mukainen selvittely kokonaisvastuun (resursseineen) 
siirrosta valtiolta kunnille tehdään kaupunkiseutujen kokeiluilla, jossa 
Helsinki on mukana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n ryhmäaloite Kvsto 11.2.2015 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 853

HEL 2015-001844 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Sosialidemokraattisen 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden 
kuudennen kappaleeseen loppuun lisätään Pilvi Torstin 
vastaehdotuksen mukaisesti seuraava:

Samalla kaupunki voi halutessaan omilla päätöksillään tehdä myös 
paljon. Olennaista on myös jatkuva aktiivisuus valtion suuntaan sekä 
työllisyysmäärärahojen että työllisyyttä edistävien uusien hankkeiden ja 
kokeilujen osalta.

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: (6) LISÄTÄÄN LOPPUUN Samalla kaupunki voi 
halutessaan omilla päätöksillään tehdä myös paljon. Olennaista on 
myös jatkuva aktiivisuus valtion suuntaan sekä työllisyysmäärärahojen 
että työllisyyttä edistävien uusien hankkeiden ja kokeilujen osalta.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: (26) LISÄTÄÄN LOPPUUN Lisäksi muiden kuntien kuten 
Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyviä kokeiluja seurataan ja 
esitetään niistä seuraavat johtopäätökset ja mahdollinen toteutus 
Helsingissä. Käsittelyfoorumina voisi olla perustettava 
työllisyystoimikunta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: (38) POISTETAAN VIIMEINEN VIRKE: "Tämän vuoksi 
niiden painopistettä..."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1. äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: (26) LISÄTÄÄN LOPPUUN Lisäksi muiden kuntien kuten 
Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyviä kokeiluja seurataan ja 
esitetään niistä seuraavat johtopäätökset ja mahdollinen toteutus 
Helsingissä. Käsittelyfoorumina voisi olla perustettava 
työllisyystoimikunta.

Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, 
Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: (38) POISTETAAN VIIMEINEN VIRKE: "Tämän vuoksi 
niiden painopistettä..."

Jaa-äänet: 10
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
esittelijän muutetun esityksen.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
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§ 239
Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta 
keskustakirjaston yhteydessä

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

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. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi 
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli 
valtuutettu Seppo Kanerva valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian 
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

10 äänestys

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

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami 
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Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell

Tyhjä: 5
Ville Jalovaara, Silvia Modig, Tomi Sevander, Tuomo Valokainen, Pertti 
Villo

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Nuutti Hyttinen oli 
valtuutettu Osku Pajamäen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että keskustakirjaston edustalle 
kaavailtua Sananvapauden aukiota suunniteltaessa tutkitaan 
mahdollisuus sijoittaa aukiolle Touko Laaksosen elämäntyölle 
omistettu, lahjoitusvaroin toteutettava julkinen taideteos. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin tutkia mahdollisuus sijoittaa 
keskustakirjastoon suomalaiselle sarjakuvalle omistettu sali, 
joka nimettäisiin Touko Laaksosen mukaan.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

11 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että keskustakirjaston 
edustalle kaavailtua Sananvapauden aukiota suunniteltaessa tutkitaan 
mahdollisuus sijoittaa aukiolle Touko Laaksosen elämäntyölle 
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omistettu, lahjoitusvaroin toteutettava julkinen taideteos. 
Vaihtoehtoisesti voitaisiin tutkia mahdollisuus sijoittaa 
keskustakirjastoon suomalaiselle sarjakuvalle omistettu sali, joka 
nimettäisiin Touko Laaksosen mukaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Leo Stranius

Ei-äänet: 13
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Harri Lindell, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Pia 
Pakarinen, Timo Raittinen, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 35 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että taidehankkeissa sovellettua prosenttirahaperiaatetta 
käytetään keskustakirjastohankkeen yhteydessä taitelija Touko 
Laaksosen elämäntyön muistamiseen. Aloitteessa todetaan, että 
Laaksonen on eräs kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista 
kuvataiteilijoista. Häneltä ovat ottaneet vaikutteita monet 
kansainvälisesti tunnetut taiteilijat, ja hänen tuotantoaan on ollut esillä 
huomattavissa taidemuseoissa. Aloitteessa mainitaan taiteellisten 
ansioiden ja huomionosoitusten lisäksi Laaksoselle jatkosodan aikana 
myönnetty vapaudenristi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Touko Laaksosen arvo taitelijana on 
kaupungilla tunnustettu. Kuten taidemuseon lausunnosta ilmenee, 
taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 Tom of Finland -näyttelyn Kluuvin 
gallerian tiloissa. Kaupunki ei kuitenkaan ole kustantanut 
henkilömuistomerkkejä. Tätä linjausta on noudatettu niin taidemuseon 
määrärahoilla toteutetuissa kuin prosenttirahallakin rahoitetuissa 
hankkeissa. Touko Laaksoselle omistetun julkisen taideteoksen 
toteuttaminen edellyttäisi näin ollen, että sen rahoituksesta vastaisi 
ulkopuolinen lahjoittaja. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 825

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 54

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna 
henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös 
vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja 
ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu 
yhdistys tai säätiö. 

Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella 
toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä 
kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja 
muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia 
valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. 
Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat 
olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta.

Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja 
päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
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Lisätiedot
Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 21

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”keskustakirjasto-hankkeen 
yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen 
elämäntyön muistamiseen”. Esimerkkeinä muistamisen tavoista 
mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai 
pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa.

Taidemuseo tuntee Touko Laaksosen taitelijanuran ja tunnustaa hänen 
ansionsa. Taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 kansainvälisesti 
merkittävän suomalaistaiteilijan näyttelyn "Tom of Finland" Kluuvin 
gallerian tiloissa. 

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna 
henkilömuistomerkkejä. Muistomerkkialoitteet tulevat usein lahjoittajilta, 
jotka myös vastaavat rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä 
lahjoittajia ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten 
perustettu yhdistys tai säätiö. 

Prosenttiperiaatteella toteutettavissa hankkeissa on taidemuseolla 
tarkkaan määritelty asiantuntijarooli sekä taiteilija- että 
taideteosvalinnoissa. Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä 
rakennuksen suunnittelijoiden, käyttäjien sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty taidehanke 
prosenttiperiaatteella toteutettavaksi. Tämä keskustakirjaston 
prosenttiperiaatehanke on edennyt ja hankkeessa taidemuseon lisäksi 
ovat olleet edustettuna kaupungin johto, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
sekä Kiinteistövirasto.

Taidemuseo ei yllämainittuihin seikkoihin viitaten tule olemaan asiassa 
aloitteellinen, vaan jatkaa käynnistetyn keskustakirjaston 
prosenttiperiaatehankkeen valmistelua.

Lausunto kaupunginhallitukselle. 
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Esittelijä
Maija Tanninen-Mattila
taidemuseon johtaja

Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi
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§ 240
Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja graffitien 
lisäämisestä Baanalle

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 28 muuta valtuutettua ehdottavat 
aloitteessaan, että Baanalle tilataan lisää graffiti-/katutaidetta, 
tarvittaessa vaikka koko Baanan pituudelta, tai että osasta Baanaa 
tehdään julkinen kaikille avoin graffitiseinä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan, taidemuseon johtokunnan ja 
nuorisolautakunnan lausuntoihin, joissa suhtaudutaan myönteisesti 
katutaiteen kehittämiseen. Samalla lausunnoissa todetaan, että 
hankkeiden eteenpäin vieminen edellyttää virastoilta yhteistyötä. 
Katutaiteen ja graffitimaalauspaikkojen sijoittamisessa on otettava 
huomioon mm. ympäristö ja liikenneturvallisuus.  
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Lausuntojen perusteella Baana ei kaikilta osiltaan sovellu graffiteille. 
Tältä osin lausunnoissa viitataan ratakuilun graniittisiin reunamuureihin 
ja avokallioihin. Avointa graffitiseinää ei voida myöskään sijoittaa 
pyöräliikenteen läheisyyteen. Baanalta löytyy kuitenkin myös 
katutaiteelle soveltuvia paikkoja. Nuorisolautakunnan lausunnosta 
ilmeneekin, että nuorisoasiainkeskus suunnitteli Baanalle graffiti- ja 
katutaidehankkeita kesäksi 2015, mutta nämä hankkeet eivät 
toteutuneet. Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan 
nuorisoasiainkeskus on nyt työstämässä Baanan maalausprojektia 
kesäksi 2016. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä alueen 
taidemuseoiden kanssa. 

Kaupunginhallitus toteaa, annettuihin lausuntoihin viitaten, että 
katutaide- ja graffitihankkeita on kaupungin sisällä suunniteltava 
yhteistyössä eri virastojen kanssa. Graffiti- ja katutaiteen hankkeiden 
käsittelylle on perusteltua laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään 
hankkeiden etenemistavat, ja varmistetaan tiedonkulku virastojen 
välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taitelijoiden 
kanssa tehdään yhteistyötä,  ja miten alueiden asukkaat ja muut 
kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. 
Kaupunginhallituksen mielestä vetovastuu näistä hankkeista ja 
tapahtumista kuuluu luontevasti nuorisoasiainkeskukselle, tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vastaavasti 
nuorisoasiainkeskus on luonteva taho käynnistämään pelisääntöjen 
valmistelun.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 826

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Esitys
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 02.06.2015 § 267

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Taidehankkeiden koordinointi kuuluu Helsingin kaupungin 
taidemuseolle, joka vastaa julkisten tilojen taidehankinnoista ja niiden 
liittämisestä osaksi taidemuseon kokoelmaa.

Seinämaalaukset ja graffitit mielletään perinteisesti olevan katutaidetta. 
Siihen kuuluvaksi luetaan myös veistos-, installaatio- ja pop up taidetta.

Rakennusvirasto on vuokrannut taiteilija Viva Granlundille Baanan 
varrelta paikkoja vuoden 2018 loppuun asti taideteoksia varten. 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanalla olevat 
luonnonkivipintaiset osat tai avokalliot eivät sovellu graffiteille ja 
graffiteille on myös Baanalla vähän tilaa. Graffiteille olisi parasta varata 
paikka muualta, jossa olisi enemmän tilaa, kaupunkikuva sallisi 
joustavammin maalausten voimakkaan ilmeen ja taidelajille ominaisen 
jatkuvan muutoksen. Mahdollisen graffitiseinän tulee myös soveltua 
muiden taidehankkeiden sisältöön ja ilmeeseen. Myös kaikkien 
muidenkin uusien Baanan taidehankkeiden tulee sopia paikan 
kaupunkikuvaan.

Yleisten töiden lautakunta on esittänyt, että rakennusvirasto, 
nuorisoasiankeskus, kulttuurikeskus ja taidemuseo kartoittaisivat ensin 
yhdessä Helsingin sopivimmat katutaidepaikat. Tämä rohkaisisi 
kehittämään katutaidetta osana yhteistyö- ja toimintamalleja sekä 
rikastuttaisi kaupunkikulttuuria.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta 
edellä mainituin huomautuksin.

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: 
Neljännen kappaleen ensimmäinen lause korvataan lauseella: 
"Rakennusvirasto on vuokrannut taiteilija Viva Granlundille Baanan 
varrelta paikkoja vuoden 2018 loppuun asti taideteoksia varten."

Esittelijän muutos 2: 
Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: "Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että Baanalla olevat luonnonkivipintaiset osat tai 
avokalliot eivät sovellu graffiteille ja graffiteille on myös Baanalla vähän 
tilaa."

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanalla olevat 
luonnonkivipintaiset osat tai avokalliot eivät sovellu graffiteille ja 
graffiteille on myös Baanalla vähän tilaa.

Kannattajat: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutos 2: 
Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että Baanalla olevat luonnonkivipintaiset osat tai 
avokalliot eivät sovellu graffiteille ja graffiteille on myös Baanalla vähän 
tilaa.
EI-ehdotus: Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanan luonnonkivipintaiset 
osat tai avokalliot ovat haasteellisia graffititaideteoksille. Baanalla 
taideteosten toteuttaminen tulee valmistella huolella rajoitetun tilan 
vuoksi.

Jaa-äänet: 5
Maria Landén, Jarmo Nieminen, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, 
Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 3
Antti Möller, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Mariam Rguibi

26.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 165

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Baanan rakentamisen yhteydessä merkittävän osan kustannuksista 
muodosti ympäristön elävöittäminen. Graffitiseinä oli suunnittelun 
alkuvaiheissa myönteiseksi koettu ympäristöelementti. 
Suunntteluprosessin aikana järjestettiin kaksi opiskelijakilpailua 
Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulu) kanssa. Opiskelijat saivat vapaasti 
suunnitella taidetta Baanalle. Palkitut työt esittivät mm. taidevalaistusta 
alikulkuihin ja puuistutuksia Pohjoisen Rautatiekadun ja Baanan 
välialueelle. Voittajatöitä ei sellaisenaan toteutettu. Sen sijaan 
kaupungin taidemuseo tilasi graffititaideteoksen Baanan länsipäähän 
Janne Siltaselta. 

Katutaiteen ja graffitien sijainti tulee tarkastella ympäristön ja 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tilattua pysyvää katutaidetta 
voidaan sijoittaa myös pyöräliikenteen käyttämälle puolelle, koska itse 
maalaustapahtuma on kertaluonteinen. Sen sijaan avointa 
graffitiseinää ei voida sijoittaa pyöräliikenteen läheisyyteen, koska se 
aiheuttaisi konflikteja pyöräilijöiden ja maalareiden kesken. Graffitin 
maalaus on luonteeltaan maalaamista ja teoksen väliarviointia vuoron 
perään, joka vaatii tilaa. Taiteilija ja pyöräilijä eivät pysty arvioimaan 
toistensa liikkumista ja siksi mahdollinen avoin graffitiseinä tulee sijaita 
mahdollisimman etäällä pyörätiestä.
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Ratakuilun graniittiset reunamuurit ovat sellaisenaan 
kaupunkikuvallinen ja taiteellinen arvokohde, joita kannattaa varjella. 
Näiden hallitsematon maalailu vaikuttaisi kielteisesti Baanan jalankulku 
ja pyöräily-ympäristöön. 

Katutaide kuuluu kaupungin monimuotoisuuteen ja piristää katukuvaa 
merkittävästi. Taiteen tekeminen tai katsominen ei saa aiheuttaa 
kuitenkaan turvallisuusriskiä tai sujuvuushaittaa muille Baanan 
käyttäjille. Katutaiteen ja graffitien tulee myös sopia ympäristöön eikä 
taiteen harjoittaminen saa aiheuttaa melu- tai muuta haittaa ympäristön 
asukkaille. Katutaiteelle sopivia paikkoja löytyy aikaisempien 
kilpailujenkin perusteella Baanan varrelta. Tämä edellyttää 
yksityiskohtaista suunnittelua, jossa rakennusviraston ja taidemuseon 
rooli korostuu. Miellyttävä ympäristö houkuttelee kulkijoita Baanalle, 
jolloin sosiaalinen turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranevat 
entisessä ratakuilussa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 36

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Vesa Korkkulan ja 
muiden allekirjoittamasta 
valtuustoaloitteesta: Baanalle lisää katutaidetta ja graffitia. 

Aloitteessa todetaan, että: ”Vuonna 2012 avattu Baana on entiseen 
ratakuiluun rakennettu 1,3 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä, 
joka kulkee Kiasmalta Ruoholahteen. Väylällä on omat kaistat 
polkupyörille ja jalankulkijoille. Sen varrelle on istutettu lähes 180 
puuta, 4000 pensasta, köynnöksiä ja perennoja. Pyörä- ja kävelyteitä 
reunustavat kalliot ja kivimuurit.

Baanan Marian sairaalan kohdalla olevia kivimuureja ja kallioita 
elähdyttää taiteilija Janne Siltasen katutaideteos Love Helsinki. 
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Helsingillä on pitkä kokemus tilaustyönä tehdyistä graffiteista. Kuuluisin 
niistä on vuonna 1991 Kulosaaren melumuuriin maalattu 
teoskokonaisuus, joka Stop Töhryille projektin yhteydessä maalattiin 
umpeen. 

Me tämän aloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Baanalle tilataan 
lisää (tarvittaessa vaikka koko pituudelta) graffiti-/katutaidetta tai osasta 
baanaa tehdään julkinen kaikille avoin graffitiseinä.”

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen teoksista 
Baanalle. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin 
hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus 
ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus tällä 
hetkellä on kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. Taidemuseo näkee, 
että katutaiteessa tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, 
Kulttuurikeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan 
tuloksen katutaiteen tuottamisessa Helsingin katukuvaan.  

Taidemuseo toteaa, että Baana olisi sopiva kohde taideteoksille. 
Baanan varrella sijaitsee useampi keskustan taidemuseoista: Kiasma, 
tuleva Amos Andersonin taidemuseo sen lähettyvillä sekä 
Tennispalatsissa Helsingin taidemuseo sen varressa. Janne Siltasen 
Love Helsinki-teos on toteutettu taidemuseon hankkeena 
prosenttiperiaatteella. Taidemuseolla on ollut muitakin suunnitelmia 
taideteosten toteuttamiseksi Baanalle, mutta näitä ei ole vielä 
käynnistetty. Taidemuseo toteaa, että mahdollisuudet toteuttaa 
katutaidetta Baanalle olisi hyvä nyt tutkia. 

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä.  

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 55

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto
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Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on pystyttänyt eri puolille 
kaupunkia kaikille avoimia luvallisia maalauspaikkoja. Näiden lisäksi on 
toteutettu tapahtumia ja projektimaisia kohteita kuten työmaa-aitoja. 
Edistyneemmät maalarit, joista osa on ammattitaiteilijoita, ovat 
toivoneet mahdollisuutta toteuttaa myös kestoltaan pitkäaikaisempia 
projekteja. Näitä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sillanalusiin ja 
alikulkutunneleihin. Pysyvämmät rakenteet avataan pilottimaisesti 
kohteisiin, joissa kaivataan katutaiteen piristävää otetta. Pysyvien 
rakenteiden osalta nuorisoasiainkeskus voi neuvotella luvat 
rakennusvirastolta ja jakaa ne eteenpäin maalariryhmille.  Tavoitteena 
on, että alueilla olisi julkisen taiteen tekemistä varten sekä kaikille 
avoimia maalauspaikkoja että projektiluontoisesti maalariryhmille 
annettavia pitempiaikaisia kiinteitä maalauspaikkoja. Lisäksi tarvetta on 
tapahtumien ja kaupunkilaisten tarpeen mukaan liikuteltaville 
maalauspinnoille. Nämä voisivat olla katutaidevaunun rinnalla 
esimerkiksi merikontteja. 

Nuorisoasiainkeskus hakee rakennusvalvontavirastolta lupaa Baanan 
kivimuurien saamiseksi laillisiksi maalauspaikoiksi jo kesällä 2015. 
Kesän 2015 katutaide- ja graffitihanke toteutetaan yhdessä taidemuseo 
Kiasman sekä helsinkiläisten katutaidemaalareitten kanssa. 
Tarkoituksena on järjestää yhteinen maalaustapahtuma Baanalla 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mikäli Baana saadaan jatkuvaan 
katutaidekäyttöön, on alustavasti suunniteltu, että maalaustapahtumia, 
jolloin maalaukset uusitaan, järjestettäisiin noin kaksi kertaa vuodessa.

Myös Kulosaaren melumuurin uudelleen maalaamisen suunnitelmia on 
valmisteltu pitkälle ja lupaa haettaneen rakennusvalvontavirastolta 
kuluvan kevään aikana. Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja 
graffititapahtumia ja laillisia maalauspaikkoja koordinoi Nuorten 
toimintakeskus Hapessa sijaitseva katutaidetoimisto.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi
Antti Salminen, mediatuottaja, puhelin: 310 71609

antti.j.salminen(a)hel.fi
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§ 241
Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren liikuntapuiston 
jalkapallokentästä 

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Roihuvuoren liikuntapuiston viereiselle niitylle 
rajattaisiin junioritarpeisiin mitoitettu harrastusjalkapallokenttä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Liikuntalautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa 
todennut, että aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa 
puistoaluetta, joka on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta 
merkittävä osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon ja Laajasalon 
viheralueverkostoa.

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelman, jonka mukaan nurmialueet pidetään avoimina 
peli- ja oleskelunurmina. Alueella saa vapaasti ja omatoimisesti 
harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia, ja niityllä pelataan myös 
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jalkapalloa jo nykyisellään. Kaupunginhallitus katsoo, ettei aluetta ole 
syytä rajata vain jalkapallon käyttöön vaan sen toivotaan pysyvän 
kaikkien kuntalaisten vapaassa ja monipuolisessa käytössä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 827

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 111

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon Tuomas Rantasen ym. valtuutetun 
valtuustoaloitteesta Roihuvuorenkentän yhteyteen tehtävästä junioreille 
suunnattavasta harrastusjalkapallokentästä: 
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Aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa puistoaluetta. 
Puistoalue on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta hyvin merkittävä 
osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon, ja Laajasalon 
viheralueverkostoa. 

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelman. Alue, jota ehdotetaan jalkapallon käyttöön, on 
osa puistoaluetta joka rajautuu Porolahteen. Suunnitelman mukaan 
nurmialueet pidetään avoimina peli- ja oleskelunurmina. 

Aluetta ei ole syytä rajata aidalla. Alueen toivotaan pysyvän kaikkien 
kuntalaisten vapaassa käytössä, jotta alueella saa omatoimisesti 
vapaasti harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia. Puistossa 
pelataan usein mm. jalkapalloa, erilaiset ryhmät tapaavat puistossa, 
sopivat joukkueet ja ryhtyvät pelaamaan.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Jyrki Inkinen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 242
Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä 
Helsingissä

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle 
vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä 
pohtivan työryhmän työtä. (Petra Malin) 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Petra Malin oli 
valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle 
vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä 
pohtivan työryhmän työtä. 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

12 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
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katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana osana 
katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän työtä. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna 
Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 3
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Petra Malinin 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 32 muuta valtuutettua ovat esittäneet, että 
Helsinki edistäisi katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla 
katutaiteen pilottialueen, jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä 
katutaiteilijoiden kanssa suunnitella katutaideteoksia. Mahdollisina 
rahoituslähteinä aloitteessa viitataan Lähiörahastoon ja toisaalta 
prosenttirahaperiaatteeseen.  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteen johdosta annetuissa yleisten töiden lautakunnan ja 
nuorisolautakunnan sekä taidemuseon johtokunnan lausunnossa 
suhtaudutaan katutaiteen edistämiseen myönteisesti. Lausunnoissa on 
hahmoteltu erilaisia tapoja löytää katutaiteelle sopivia tiloja, samoin 
kuin tapoja edistää näitä hankkeita. Kaikissa lausunnoissa korostetaan 
virastojen välisen yhteistyön tärkeyttä. Yhteistyö onkin entisestään 
tiivistynyt. 

Kaupunginhallitus toteaa, että graffiti- ja katutaiteen hankkeiden 
käsittelylle on perusteltua laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään 
hankkeiden etenemistavat, ja varmistetaan tiedonkulku virastojen 
välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taiteilijoiden 
kanssa tehdään yhteistyötä ja miten alueiden asukkaat ja muut 
kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. 
Kaupunginhallituksen mielestä nuorisoasiainkeskukselle kuuluu 
luontevasti vetovastuu katutaide- ja graffitihankkeissa, tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vastaavasti 
nuorisoasiainkeskus on luonteva taho käynnistämään pelisääntöjen 
valmistelun. 

Lausunnoissa suhtaudutaan myönteisesti myös katutaiteen 
pilottialueen valitsemiseen. Tällainen pilottihanke voi toimia pohjana 
myös pelisääntöjen valmistelulle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 175 (385)
Kaupunginvaltuusto

Sj/29
23.09.2015

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

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 828

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.05.2015 § 241

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa valtuustoaloitteen katutaiteen 
edistämisestä olevan kannatettava. Rakennusvirasto hallinnoi yleisiä 
alueita eli katuja ja viheralueita ja myöntää sijoituslupia sekä 
väliaikaiselle että pysyvälle katutaiteelle. 

Sopivimmat paikat katutaiteelle yleisillä alueilla voidaan kartoittaa 
yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja 
taidemuseon kanssa. Kartoitus on mahdollista toteuttaa kaikille 
avoimena kerro kartalla -kyselynä. Ehdotetuista paikoista sopivimmat 
varataan katutaiteelle. Samassa yhteydessä on mahdollista luoda ja 
kehittää toimintatapaa yhdessä taitelijoiden ja kaupungin kanssa.
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Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue 
tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan 
asukasyhteistyön alueena. Tällainen kaupunginosa voisi sijaita 
esimerkiksi jonkin aluerakentamisprojektin alueella. Pilottihankkeesta 
saatavat kokemukset voisivat jalostua jatkossa myös muita 
vastaavanlaisia osallistavia hankkeita tukeviksi yhteistyö- ja 
toimintamalleiksi. Tämä rohkaisisi niin ideoiden esittäjiä kuin 
viranhaltijoita mahdollistamaan kaupunkikulttuurin rikastumista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 
valtuutettu Petra Malinin aloitteesta koskien katutaidetta 29.5.2015 
mennessä.

Monet kaupunkielämää elävöittävät ehdotukset koskevat useampia 
virastoja. Käsittelyprosessit ovat usein valitettavan monimutkaisia ja 
siksi hitaita. Lisäksi ehdotuksissa vastuita ja velvoitteita ei olla aina 
mietitty etukäteen. Tämä hankaloittaa ehdotusten toteutumisen 
mahdollisuuksia.

Rakennusvirastolla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi huolehtia 
katutaiteen ylläpidosta, kuten puhdistamisesta ja maalauspintojen 
kunnostamisesta. Vastuu katutaideteoksesta tulee olla hankkeeseen 
ryhtyvällä tai teoksen omistajalla. 

Rakennusvirasto pitää hyvänä mallia, jossa sopimuskumppaneina ovat 
kaupunki ja yhdistys tai muu järjestäytynyt taho yksityishenkilön sijaan. 
Tällöin sopimuskäytännöt ovat selkeämmin määriteltävissä molempien 
osapuolten yhteisten näkemysten mukaisina. Malli on käytössä 
esimerkiksi kaupunkiviljelijöillä. Malli helpottaisi sekä katutaiteilijoita 
että lupien käsittelijöitä nopeuttaen käsittelyaikoja ja edesauttaen 
ehdotusten toteutumista.

Käsittely

19.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos: Poistetaan ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva 
väliotsikko "Tiivistelmä".

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa 
lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunnan mielestä 
Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi 
erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena."

Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 37

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Petra Malinin ja 
muiden allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta katutaiteen edistämisestä 
Helsingissä.  

Aloitteessa todetaan, että: ”Katutaide eli rakennusten seiniin tai 
esimerkiksi muureihin tai alikulkutunneleihin maalattu taide on 
taidemuotona helposti saavutettavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa. Sillä 
voidaan luoda kaupunginosalle omaa identiteettiä tai lisätä 
kaupunginosien kiinnostavuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta.

Monissa Euroopan kaupungeissa katutaide on nähty positiivisena 
lisänä kaupunkikuvaan ja joissakin kaupunginosissa katutaiteen 
tekemiseen kannustetaan. Esimerkiksi Rooma on alkanut elävöittää 
lähiöitä ja teollisuusalueita katutaiteella. Roomassa alueen asukkailla 
on myös ollut mahdollista osallistua alueensa katutaideteosten 
suunnitteluun yhdessä katutaiteilijoiden kanssa. Myös Vantaalla on 
lähdetty kehittämän Myyrmäen kaupunginosaa katutaiteen 
erityisalueena.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistäisi 
katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen, 
jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa 
suunnitella alueelle katutaideteoksia. Yksi tapa rahoittaa toiminta voisi 
olla lähiörahasto. Uusilla alueilla on saatu hyviä kokemuksia 
taideteoksiin käytettävästä prosenttiperiaatteesta. Asiassa voitaisiin 
tehdä myös yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.” 

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen 
edistämisestä Helsingin kaupungin alueella. Taidemuseo toteaa, että 
uusilla asuinalueilla on mahdollista toteuttaa tilapäisiä katutaideteoksia 
alueiden rakennusaikana. Prosenttiperiaatetta on mahdollisuus käyttää 
myös muunlaisten teosten toteuttamisessa: Taidemuseo on tuottanut 
prosenttiperiaatehankkeena Janne Siltasen kaupunkitaideteoksen 
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”Love Helsinki” Baanalle. Baana onkin yksi mahdollinen paikka 
katutaiteelle, mutta myös muita vaihtoehtoisia paikkoja tulisi selvittää.

Taidemuseo toteaa, että olisi hyvä tutkia mahdollisuudet edistää 
katutaiteen tekemistä, esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen 
Helsingistä. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin 
hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus 
ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus katutaiteen 
alalta on tällä hetkellä kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. 
Taidemuseo näkee, että katutaiteen tuottamisessa Helsingin 
katukuvaan tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, Kulttuurikeskuksen 
ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan tuloksen. 

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä.  

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 54

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus on mielellään mukana edistämässä Helsingin 
asuinalueiden viihtyisyyttä katutaiteen keinoin. Tällä hetkellä 
kaupungissa on 12 pysyvää laillista maalausseinää sekä liikuteltava 
katutaidevaunu ja -auto, jotka toimivat maalauspintoina mm. erilaisissa 
asukastapahtumissa ja monilla festivaaleilla. Nuorisoasiainkeskus käy 
keskustelua maalareitten kanssa, valvoo maalausseinien siisteyttä ja 
koordinoi maalaustapahtumia sekä maalausten dokumentointia. 
Kaupunkilaisten halusta osallistua maalaustapahtumiin kertoo 
liikuteltavien maalauspintojen suosio – lähes koko kesä 2015 on jo 
varattu sekä auton että vaunun osalta. Katutaideseinät ovat olleet 
voimakkaasti esillä myös nuorten Ruuti-järjestelmän ja osallistavan 
budjetoinnin kautta esille nousseissa aloitteissa.
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Ajatus katutaiteen pilottialueen valitsemisesta ja siellä toimimisesta 
asukkaita osallistaen on kannatettava ja nuorisoasiainkeskus antaa 
mielellään asiantuntemuksensa mahdollisen hankkeen käyttöön. 
Toivomme, että mahdollista pilottialuetta valittaessa myös alueen 
nuorten ääntä kuunneltaisiin ja valintaa ohjaisivat esim. nuorten 
alueelliset osallistavan budjetoinnin, RuutiBudjetin, hankkeet. 
Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja graffititapahtumia ja laillisia 
maalauspaikkoja koordinoi Nuorten toimintakeskus Hapessa sijaitseva 
katutaidetoimisto.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi
Antti Salminen, Mediatuottaja, puhelin: 31071609

antti.j.salminen(a)hel.fi
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§ 243
Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen 
koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki 
selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen 
aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä 
tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta. 
(Matti Enroth)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Matti Enroth oli 
valtuutettu Sara Paavolaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi 
seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki 
selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen 
aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä 
tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin 
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

13 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää 
Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 181 (385)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/30
23.09.2015

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

nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara 
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 12
Jasmin Hamid, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Björn 
Månsson, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Emma Kari, Harri Lindell, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Tomi 
Sevander, Päivi Storgård, Pilvi Torsti

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin 
ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Enroth ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
seuraavaa:

Pakilan yläaste sijaitsee Kehä l:n ja Pakilantien kulmauksessa osaksi 
Kehän melumuurin päällä. Vanhin osa koulurakennuksesta on peräisin 
vuodelta 1939 ja sitä on laajennettu moneen kertaan. Lisäksi kouluun 
kuuluu parakkirakennus, jonka käyttöaika loppuu vuonna 2019 eikä 
sille myönnetä jatkoaikaa. Koulussa on nyt 440 oppilasta ja parin 
vuoden kuluessa 50 lisää - alueella on sukupolvenvaihdos meneillään 
ja asuntokantaa tiivistetään. Koulu on yksi Helsingin ahtaimmista.

Koulu kärsii sisäilmaongelmasta, joka johtuu liian pieneksi mitoitetusta 
ilmanvaihtojärjestelmästä, Suomen vilkkaimmin liikennöidyn tieosuuden 
Kehä l:n katupölystä, rapistuneista ikkunoista, maaperän radonista ja 
koulun vanhoista teknisistä rakenteista. Kehän melun ja liikennepölyn 
vuoksi luokkia ei voida tuulettaa ikkunoita avaamalla.

Vahanen-yhtiöiden sisäilma- ja kosteustutkimuksen mukaan vuonna 
2011 luokkien ja käytävien ilmamääriä on tarpeen kasvattaa kaksin, 
jopa nelinkertaisiksi nykyiseen verrattuna. Opettajien ja vanhempien 
palautteen mukaan huono sisäilma aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja 
muita oireita. Koulun terveydenhoitaja on tehnyt Pakilan yläasteesta 
terveydellisten olojen valvontailmoituksen vuoden 2015 alussa 
maakellarin hajusta ja oppilaita vaivaavasta päänsärystä.

Koulun ahtautta lisää parakkirakennuksen käyttämisen loppuminen 
vuonna 2019, jolloin vanhaan koulurakennukseen on sijoitettava lisää 
100 "vanhaa" oppilasta ikäluokan kasvun lisäksi.

Vuosien aikana koulun perusparannushanketta on siirretty eteenpäin 
useaan otteeseen. Vuonna 2013 opetuslautakunta esitti, että 
perusparannusta kiirehditään ja se aloitetaan viimeistään 2018. 
Talousarviossa vuodelle 2015 hanketta on jälleen siirretty eteenpäin eli 
vuosille 2020-2021. Perusparannukseen on varattu 11 miljoonaa euroa.

Edellä selvitetyn perusteella aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki 
ryhtyy toimiin Pakilan yläasteen koulun perusparannuksen 
aloittamiseksi vuonna 2018.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Pakilan yläasteen koulurakennuksen kunnostamiseksi tehdyt toimenpiteet ja 
perusparannushanke

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan asiasta antamaan 
lausuntoon ja toteaa seuraavaa: 

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 
Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä 
kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime
vuosina. Niiden perusteella on vuosina 2011-2015 tehty ja tehdään 
parhaillaan yhteensä 1,5 milj. eurolla paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä 
olosuhteiden parantamiseksi. Rakennukseen on suunnitteilla myös 
laaja peruskorjaus.

Pakilan yläasteen perusparannukselle on merkitty vuoden 2015 
talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj.
euroa siten, että hankkeen rakentaminen tapahtuisi vuosina 2020 - 
2021. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 merkitä talousarvion 2016 ja 
taloussuunnitelman 2016–2018 sekä kymmenen vuoden
investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hanke 
on ohjelmoitu investointisuunnitelmaehdotuksessa vuoden 2015 
talousarvion mukaisesti. 

Opetuslautakunta on lausunnossaan 
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025 esittänyt, että 
Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018-2019.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on 
lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa. Korjaushankkeisiin on 
suunniteltu käytettävän noin 120 - 140 milj. euroa, josta opetustoimen 
korjaushankkeiden osuus on vaihtelee 70-100 milj. euron välillä. 
Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden 
perusteella.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien korjaushankkeiden mukaan 
lukien Pakilan yläasteen perusparannuksen kiireellisyysjärjestystä 
arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kaupunginhallitus viittaa 
kiinteistölautakunnan lausuntoon, josta hyvin ilmenee 
peruskorjausmäärärahojen rajallisuus. Siksi hankkeet joudutaan 
priorisoimaan kiireellisyyden perusteella, ja jos hankkeiden järjestystä 
muutetaan, joudutaan jokin aiemmin kiireellisempänä pidetyistä 
hankkeista vastaavasti siirtämään myöhäisemmäksi. Jos kuitenkin joku 
aikajärjestyksessä varhaisemmaksi ajoitetuista hankkeista eri syistä 
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siirtyy myöhemmin toteutettavaksi, Pakilan yläasteen 
perusparannushanke saattaa vastaavasti aientua.

Kohteessa parhaillaan tehtävillä paikallisilla korjauksilla pyritään 
pitämään tilat käyttökelpoisina ennen varsinaisen perusparannuksen 
rakentamistöitä, jotka on tällä hetkellä ajoitettu vuosille 2020–2021.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että Pakilan Yläasteen 
vanhempainyhdistys ry on lähettänyt liitteestä 1 ilmenevää aloitetta 
vastaavan vetoomuksen ja adressin Pakilan yläasteen 
perusparannuksen kiirehtimiseksi ja aloittamiseksi viimeistään vuonna 
2018. Yhdistykselle on vastattu kirjeellä kiinteistölautakunnan 
lausunnon perusteella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 829

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 307

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Matti Enrothin ym. valtuustoaloitteesta koskien Pakilan 
yläasteen perusparannuksen aikaistamista:

Kiinteistölautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta antamaan 
lausunnon Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:lle, jonka 
vetoomus on liitteenä 3.

Pakilan yläasteen koulurakennus

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 
Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä 
kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime 
vuosina. Niiden perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia ja 
tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan 
perusparannuksen tarpeessa, kuten sekä valtuustoaloitteessa että 
vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todetaan.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma

Pakilan yläasteen perusparannukselle on varattu kaupunginvaltuuston 
12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj. 
euroa siten, että hankkeen toteutus tapahtuisi vuosina 2020 - 2021.

Tilakeskuksen uudessa ehdotuksessa rakentamisohjelmaksi vuosille 
2016 - 2025 hankkeen ajoitus on sama kuin TA 2015:n 10-vuotisessa 
talonrakentamisohjelmassa. Opetuslautakunta on lausunnossaan
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016 - 2025 esittänyt, 
että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018 - 
2019, kuten myös valtuustoaloitteessa esitetään.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on 
lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa, josta perusparannuksiin on 
käytettävissä noin 120 - 140 milj. euroa. Rakentamisohjelmaan on 
ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannushankkeita. Koulujen 
perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella, 
ja kunkin vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava 
huomioon ohjelmaa laadittaessa. Pakilan yläasteen 
perusparannushanketta olisi mahdollista aikaistaa vain muuttamalla 
hankkeiden keskinäistä järjestystä. Hankkeiden ajoitusta ei kuitenkaan 
muutettu tällä talousarvion valmistelukierroksella.
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Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 244
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2015-010472, 2015-010470, 2015-010471

Päätös

Ryhmäaloite

 Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen 
valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin aktiivisuudesta 
pakolaisten auttamiseksi 

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Kaarin Taipale ym. valtuustoaloite ”Junckerin paketin” 
hyödyntämisestä Helsingin kaupunkikonsernin investoinneissa 

 Valtuutettu Ville Jalovaara ym. valtuustoaloite uuden mopohallin 
avaamisesta Itä-Helsinkiin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle 
valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 214
Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutfört.

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält 
förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta 
namnupprop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 215
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Thomas Wallgren och 
Päivi Storgård till protokolljusterare med ledamöterna Matti Enroth och 
Eija Loukoila som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja två ledamöter till protokolljusterare och 
två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 216
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp 

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den i bilaga 1 ingående anmälan 
om anslutande till en fullmäktigegrupp.

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Till stadsfullmäktige har 7.9.2015 lämnats en i 3 § 1 mom. i 
arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan om 
anslutande till en fullmäktigegrupp.

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 217
Ny fullmäktigegrupp

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den i bilaga 1 ingående anmälan 
om bildandet av en ny fullmäktigegrupp.

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Till stadsfullmäktige har 14.9.2015 lämnats en i 2 § 1 mom. i 
arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan om 
bildandet av en ny fullmäktigegrupp.

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 218
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Jan Vapaavuori befrielse från förtroendeuppdraget som 
stadsfullmäktigeledamot

2. konstatera att Johanna Sydänmaa i enlighet med 11 § 2 mom. i 
kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat 
henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som 
utgår i slutet av maj 2017

3. konstatera att centralvalnämnden utnämner en tjugotredje 
ersättare i Samlingspartiets fullmäktigegrupp för den mandattid 
som utgår i slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Stadsstyrelsen konstaterar att Jan Vapaavuori (Saml.) 2.9.2015 har 
anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som 
stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med 
inträdesordningen första ersättaren i Samlingspartiets fullmäktigegrupp 
Johanna Sydänmaa sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på 
begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet 
ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. 
Stadsfullmäktiges ordförande begärde 7.9.2015 att centralvalnämnden 
ska utse en tjugotredje ersättare i Samlingspartiets fullmäktigegrupp. 
Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt sammanträde 10.11.2015.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 832

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun 
luottamustoimesta

2. todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen 
kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 219
Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Leena Rosenberg befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

2. välja Johanna Laisaari till ny personlig ersättare för Jouko Malinen 
i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår i 
slutet av maj  2017.

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 Leena Rosenbergin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Leena Rosenberg (SDP) till 
ersättare i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden 2013–2016. 
Leena Rosenberg anhåller 26.8.2015 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden.



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 196 (385)
Stadsfullmäktige

Kj/6
23.09.2015

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

Den som har kommunen som hemkommun är valbar till kommunens 
förtroendeuppdrag. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det 
organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att 
förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Leena Rosenbergin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 831

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
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2. valita Johanna Laisaaren Jouko Malisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

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
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§ 220
Val av ersättare i direktionen för konstmuseet

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Teemu Korpijärvi befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i direktionen för konstmuseet

2. välja Ville Tuominen till ny personlig ersättare för Pauli Waroma i 
direktionen för konstmuseet för den mandattid som utgår i slutet 
av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade 
föreslagit att Ville Tuominen skulle väljas till ny personlig ersättare för 
Pauli Waroma i direktionen för konstmuseet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Teemu Korpijärven eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar
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1. bevilja Teemu Korpijärvi befrielse från förtroendeuppdraget som 
ersättare i direktionen för konstmuseet

2. välja _______________  till ny personlig ersättare för Pauli 
Waroma i direktionen för konstmuseet för den mandattid som 
utgår i slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Teemu Korpijärvi (Gröna) till 
ersättare i direktionen för konstmuseet för mandattiden 2013–2016. 
Teemu Korpijärvi anhåller 19.8.2015 om befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot ersättare i direktionen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den 
förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Teemu Korpijärven eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taidemuseon johtokunta
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Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 830

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon 
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _______________  Pauli Waroman uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon 
johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

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
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§ 221
Höjning av projektpriset för ombyggnaden av Munksnäs 
högstadieskola

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna en höjning av projektpriset för ombygganden av Munksnäs 
högstadieskola så att projektets totalkostnader är högst 12 690 000 
euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för april 2015.

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.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten René Hursti understödd 
av ledamoten Harri Lindell under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning utgående från att ombyggnadsprojektet genomförs på 
de villkor som godkändes vid stadsfullmäktiges sammanträde 9.4.2014, 
dvs. maximalt för 10,45 miljoner euro. Detta belopp är också angivet för 
åren 2015–2016 i byggnadsprogrammet, som utgör bilaga till 2015 års 
budget.

Redogörelsen befanns vara riktig.

1 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar förslaget att höja 
projektpriset för ombyggnaden av Munksnäs högstadieskola till 12,65 
miljoner euro. Stadsfullmäktige förutsätter att ombyggnadsprojektet 
genomförs på de villkor som godkändes vid stadsfullmäktiges 
sammanträde 9.4.2014, dvs. maximalt för 10,45 miljoner euro. Detta 
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belopp är också angivet för åren 2015–2016 i byggnadsprogrammet, 
som utgör bilaga till 2015 års budget.

Ja-röster: 80
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti 
Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 2
Rene Hursti, Harri Lindell

Blanka: 2
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Munksnäs högstadieskola_HKA_17062015
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Utgångspunkterna för projektet är de brister som konstaterats i 
luftkvaliteten inomhus i byggnaden för Munksnäs svenska 
högstadieskola och byggnadens byggnadstekniska och strukturella 
ombyggnadsbehov. Någon genomgripande renovering har inte tidigare 
gjorts i byggnaden.

I och med ombyggnaden får skolan tidsenliga lokaler för undervisning i 
fysik, kemi, geografi och biologi, textilarbete och tekniskt arbete. 
Lärarna och elevvården får tillräckligt stora lokaler som uppfyller 
dagens krav medan elevernas omklädningsrum och toalettlokaler 
moderniseras. Dessutom förbättras skolbyggnadens tillgänglighet, 
användningssäkerhet och gårdens funktionalitet.

Skolan deltar i programmet Framtidens skola och i anslutning till det 
har ett mediatek planerats i byggnadens entréhall.

Stadsfullmäktige beslutade 9.4.2014 godkänna projektplanen, daterad 
5.4.2013, med titeln Renovering i Munksnäs högstadieskolas byggnad 
så att projektet får omfatta högst 5 733 m² bruttoyta och 
byggkostnaderna får uppgå till högst 10,45 miljoner euro exklusive 
mervärdesskatt i kostnadsnivån för december 2012.

Enligt kostnadskalkylen i projektplanen, daterad 4.5.2013, har 
kostnaderna varit 10,45 mn euro. Enligt kostnadskalkylen i 
utkastsplanen, daterad 27.3.2014, har kostnaderna varit 10 115 000 
euro. Enligt kostnadsprognosen i arbetsritningsfasen, daterad 
9.3.2015, uppgår kostnaderna till 12,69 mn euro i kostnadsnivån för 
april 2015.

Arbetsritningsfasens kostnader överskrider projektplanens 
kostnadsnivå på grund av ökningen i antalet konstruktioner som 
renoveras och förnyas. Dessutom har de nyaste kraven angående fukt- 
och renhetskontroll orsakat kostnadsverkningar.

Föredragandens motiveringar

Allmänt om projektet
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Fastighetskontorets lokalcentral låter bygga projektet och har beställt 
byggherreuppgifterna av HSB-byggherre.

Munksnäs högstadieskola, nu Hoplaxskolans lokaler på Solnavägen, 
består av många delar i olika åldrar som är kopplade till varandra. Den 
är uppförd 1949–1966, och någon egentlig renovering har inte tidigare 
gjorts. Byggnadens yta är 5 438 m² bruttoyta. Skolans tomt har en yta 
på 6 790 m².

I och med ombyggnaden kommer förhållandena i fråga om 
inomhusluften att förbättras, materialen med skadliga ämnen 
avlägsnas, fuktskadorna åtgärdas, byggnadstekniska systemen förnyas 
och tillgängligheten och användningssäkerheten förbättras.

I byggnaden görs funktionella ändringar, som förbättrar användningen 
av lokalerna så att de motsvarar de förändrade funktionella behoven. 
Entréhallen i byggnadens sal byggs om till ett mediatek, varvid det 
också fungerar som undervisningslokal.

Ökningen i kostnaderna

Tilläggskostnaderna som kommit fram i arbetsritningsfasen gäller 
huvudsakligen centrala byggnadstekniska delar. Genom en regelrätt 
renovering säkras att konstruktionerna i skolbyggnaden fungerar, att 
byggnaden är trygg och att luftkvaliteten inomhus blir bättre. I 
genomförandeplaneringsfasen gjordes ytterligare 
konstruktionsöppningar i byggnaden och i salflygeln konstaterades 
konstruktioner som blivit våta.

I den godkända projektplanen ingick upprustning av valvkällaren på 
skolgården. Upprustningen av källaren har strukits av kostnadsskäl. I 
projektplanefasen fanns i byggnaden ännu en bostad som 
renoverades. I genomförandeplaneringen har det varit nödvändigt att 
omdisponera bostadens lokaler till byggnadstekniska lokaler.

Enligt HSB-Byggherre har arbetsritningsfasens kostnader överskridit 
projektplanens kostnadsnivå med anledning av följande orsaker:

 Ett beslut om dränering av innergården och iståndsättning av 
socklarna med isoleringar inkluderas i planen.

 Antalet och stöden för brytningar och schaktningar har vuxit då 
planerna preciserats.

 På grund av grävarbeten på gården är det nödvändigt att förnya 
gårdarnas ytkonstruktioner i större utsträckning än i 
projektplanen.

 Behovet att förnya botten- och mellanbjälklagen har ökat.
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 Bestämmelserna om upprustning av gamla skyddsrum har 
ändrats efter utarbetandet av projektplanen.

 Lokalbehoven i fråga om ventilationsmaskinrum och 
teknikkanaler och teknikschakt har ökat då planerna preciserats.

 Lokala reparationsåtgärder på fasaderna har lagts till planen. 
 Ytgolvens injicerings- och förnyelsebehov har nu beaktats.
 Rivningen av ytplattan på översta bjälklaget i delen D, 

brandskyddandet av konstruktioner och förnyandet av 
isoleringar har inkluderats i planen.

 Förnyande av fönstrens ytterkarmar och tätande av fogarna har 
lagts till planen.

 Antalet, brandklasserna, glasningarna etc. på fönster och dörrar 
som rustas upp och förnyas har specificerats.

 Omfattningen och egenskaperna på mellanväggar, glasväggar, 
flyttväggar och delningsväggar har specificerats.

 Ombyggnaden förutsätts bli genomförd i enlighet med 
fukthanteringsanvisningen och nivån P1 i klassificeringen för 
renhetsnivåer.

Projektets kostnader och verkningar för driftsekonomin

Enligt kostnadskalkylen för genomförandefasen som HSB-byggherre 
tagit fram är maximipriset för projektet 12 690 000 euro exklusive 
mervärdesskatt i prisnivån för april 2015. Det här motsvarar 2 334 
euro/m² bruttoyta.

Enligt en prognos av fastighetskontorets lokalcentral är skolans 
kommande hyra 1 153 400 euro per år, dvs. 96 120 euro per månad. 
Kapitalhyran är 18,20 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyran 3,80 
euro/m² lägenhetsyta dvs. totalt 22,00 euro per kvadratmeter 
lägenhetsyta per månad i prisnivån för 2015.

Projektets finansering och tidsschema

Projektet upptas med totala storleken 10,45 mn euro i 
byggnadsprogrammet för åren 2015–2016, som utgör en bilaga till 
2015 års budget. Stadsstyrelsen beslutade 17.8.2015 anteckna 
budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016–2018 och förslaget till en 
tioårig investeringsplan. Projektet har i förslaget till investeringsplan 
programmerats under namnet Hoplaxskolan (adress Solnavägen 
18–20) för åren 2016–2017 med totala storleken 12,70 mn euro.

Avsikten är att byggandet inleds i februari 2016 och att arbetet 
färdigställs i juni 2017.
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De tillfälliga lokalerna kommer att vara i Stentorpsplanens flyttbara 
lokaler.

Ansvar för genomförande och underhåll

Fastighetskontorets lokalcentral ansvarar för genomförandet av 
projektet och fastighetens underhåll och har beställt 
byggherreuppgifterna av HSB-byggherre.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Munksnäs högstadieskola_HKA_17062015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 855

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Munksnäs högstadieskolan 
perusparannuksen hankehinnan korotuksen siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomina 
12 690 000 euroa huhtikuun 2015 kustannustasossa.

24.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 294

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Munksnäs 
högstadieskolan perusparannus -hankesuunnitelman hankehinnan 
korotusta siten, että hankkeen laajuus on 5 438 brm² ja että sen 
kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 
12,69 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 kustannustasossa. 

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan ja siitä aiheutuvan vuokranarvion tarkistuksen.

14.11.2013 Ehdotuksen mukaan

05.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Tilakeskuksen päällikkö 03.07.2014 § 43

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Solnantie 18–20, 00330 Helsinki, 30. kaupunginosa, Munkkiniemi, kortteli 15, tontti 2, hanke 
8084493

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto Kouvo -
Partasen laatimat Munksnäs högstadieskolan perusparannuksen
31.12.2013 päivätyt ja 01-01 - 06-05 numeroidut luonnosasiakirjat.

Päätöksen perustelut
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Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 16/2013 5.9.2013 (431 §)
perusparannushankkeen 4.5.2013 päivätyn hankesuunnitelman
hyväksymistä siten että arvonlisäveroton enimmäishinta oli 10,45
miljoonaa euroa joulukuun 2012 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus on puolestaan kokouksessaan 12/2014 (24.3.2014)
päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle että se päättäisi hyväksyä
hankesuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
hankesuunnitelman kokouksessaan 6/2014 (9.4.2014).

Yleistä hankkeesta

Hankkeen enimmäislaajuus on 5733 brm².

Munksnäs högstadieskola on rakennettu kuudessa osassa vuosien
1949-1966 aikana. Suunnitelmat ovat laatineet arkkitehdit Bertel
Liljequist ja Arne Helander. Rakennuksella ei ole asemakaavassa
suojelu-merkintää. Kohde kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä
–julkaisun luokituksessa luokkaan 2. Luokitus korostaa rakennuksen
kaupunkikuvallista säilyneisyyttä ja arvoa. Sisätiloissa on vuosien
myötä tehty paljon muutoksia. Rakennuksessa ei ole tehty varsinaista
perusparannusta.

Munksnäs högstadieskola on yksi Helsingin viidestä ruotsinkielisestä
yläasteesta. Koulussa annetaan ruotsinkielistä perusopetusta 7-9
luokilla. Rakennuksen oppilaskapasiteetti on
237 vähimmäisoppilaspaikkaa.

Hankkeen lähtökohtina ovat rakennuksen sisäilman todetut puutteet
sekä rakennuksen talotekniset ja rakenteelliset perusparannustarpeet.
Paloturvallisuutta on parannettu palokonsultin paloteknisen
suunnitelman mukaan. Muun muassa uloskäytäväporrashuoneet 
muutetaan omiksi palo-osastoikseen. A- ja B-osan kellaritiloihin sekä
D-osan käyttämättömälle ullakolle on suunniteltu uudet iv-konehuoneet.

Rakennus salaojitetaan. Osa alapohjista uusitaan, asunnon kohdalta
välipohja puretaan osittain. A- ja B-osan vesikatot uusitaan
energiatehokkuuden lisäämiseksi. Noin puolet ikkunoista uusitaan ja
loput kunnostetaan.

Rakennuksen pihalla oleva kellarirakennus kunnostetaan hankkeessa.
Tila on muutettu harrastus- ja vapaa-ajantiloiksi vuonna 1951.
Hankesuunnitelmavaiheessa kiinteistössä oli vielä yksi asunto, joka
peruskorjattiin hankkeessa.

Muutokset hankesuunnitelmaan verrattuna
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Suunnitelmiin on tullut vain vähän muutoksia verrattuna
hankesuunnitelmavaiheeseen.

Salaojitus on laajennettu koskemaan myös sisäpihaa.

Kellarikerrosten tekniset tilat ovat tarvinneet lisää korkeutta. Osittain
alapohjia on laskettu alapäin, osittain yläpuolisia välipohjia on purettu.
Kohteessa sijaitseva asunto on poistettu suunnitelmista teknisten
tilojen tilantarpeen vuoksi.

Vanhassa perunakellarissa sijaitseviin partiolaisten tiloihin on lisätty
varatie myös toiseen harrastetilaan paloviranomaisen vaatimuksesta.

Mediateekistä ja ryhmätyötilasta on suunniteltu keskeinen, kokoava
sisätila (koulu osallistuu opetusviraston Tulevaisuuden
kouluhankkeeseen).

Kustannukset

HKR-rakennuttajan luonnossuunnitelmavaiheen laatiman 27.3.2014
päivätyn kustannusennusteen mukaan hankkeen kustannukset ovat
enintään arvonlisäverottomana 10 115 000 euroa (1 768 euroa/brm²),
joulukuu 2012 kustannustasossa. Luonnosvaiheen kustannusarvio on
laskettu hankesuunnitelman hintatasossa.

Luonnosvaiheen kustannukset eivät ylitä hankesuunnitteluvaiheen
kustannuksia.

Aikataulu ja rahoitus

Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2015 ja kohde on valmis joulukuussa
2016.

Munksnäs högstadieskolan perusparannushanke on
Talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-2023
aikataulun mukaisesti ajoitettuna. Investointi rahoitetaan tilakeskuksen
alakohdalle 8020204 varatuista määrärahoista.

Lausunnot

Hanke on esitelty rakennusvalvonnalle, Helsingin kaupunginmuseolle,
ympäristökeskukselle ja pelastuslaitokselle sekä hanke- että
luonnossuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnitteluvaiheessa on pidetty hallintokuntapalaveri, johon ovat
osallistuneet opetusvirasto, kaupunginmuseo, kaavoitusvirasto,
rakennusvirasto ja kv tilakeskus.
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Opetusvirasto on hankesuunnitteluvaiheessa lausunut hankkeesta ja
luonnossuunnitteluvaiheessa kirjauttanut luonnossuunnitelmien
hyväksymisensä suunnittelupöytäkirjaan numero 7, 29.4.2014.

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 09.04.2014 § 105

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna projektplanen 5.4.2013 för renovering i Munksnäs 
högstadieskolas byggnad. Projektet får omfatta högst 5 733 m² 
bruttoyta, och byggkostnaderna får uppgå till högst 10 450 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för december 2012.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 18.06.2013 § 136

HEL 2012-006964 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kiinteistöviraston tilakeskukselle 
puoltavan lausunnon Munksnäs högstadieskolan 5.4.2013 päivitetystä 
hankesuunnitelmasta. Opetuslautakunta on jo 5.6.2012 antanut 
puoltavan lausunnon Munksnäs högstadieskolanin 20.4.2012 
päivätystä hankesuunnitelmasta. Nyt päivitettyyn hankesuunnitelmaan 
on lisätty osa rakennuksen katon korjaustyötä, joka nostaa 
perusparannuksen verottomia kustannuksia 780 000 eurolla. 

Lisäksi opetuslautakunta huomauttaa, että jo hyväksyttyyn 
hankesuunnitelmaan lisätty kattoremontti on puhtaasti 
kunnossapidollinen toimenpide, eikä sen tulisi aiheuttaa 
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opetusvirastolle tilakeskuksen esittämää vuokrankorotusta, joka on 
29 676 euroa vuodessa 30 vuoden ajan.

05.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
linjanjohtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 222
Arrendegrunder för tomten 33254/2 (Kårböle, Malmgård) 

HEL 2015-009315 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd 
tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tomten för bostadshus nr 2, eller de 
tomter som bildas av denna, i kvarteret 33254 i 33 stadsdelen 
(Kårböle), som ingår i detaljplanen nr 12104 för Malmgård, på följande 
villkor:

1

Årsarrendet för den nya bostadstomten 33254/2 (AK), eller de tomter 
som bildas av denna, bestäms så att poängtalet 100 för det officiella 
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 
euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om oreglerad 
bostadsproduktion och 23 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om 
produktion av bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd eller 
bostadsproduktion med hitasvillkor.

För de affärs-, kontors- eller arbetslokaler som eventuellt byggs på 
tomten tas ut samma arrende som för bostäder.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

2

En andel på 80 % av årsarrendet tas ut så länge ett statligt bostadslån 
som beviljats för byggandet av bostadshus på tomten inte har 
återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar räntegottgörelse 
(räntestöd) för ett lån som beviljats för bostadsbyggandet.

3

I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för 
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
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Bilagor

1 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsstyrelsen beslutade 28.1.2013 (139 §) reservera tomten 2 i 
kvarteret 33254 i 33 stadsdelen (Kårböle, Malmgård) för 
bostadsproduktionsbyrån för planering av bostadsproduktion av 
mellanformstyp (ägarbostäder med hitasvillkor eller 
bostadsrättsbostäder). Den skyddade byggnaden på tomten har senare 
avgränsats utanför tomtreserveringen genom stadsstyrelsens beslut 
18.12.2014 (634 §).

Meningen är att sälja den skyddade byggnaden på tomten och 
utarrendera det outbrutna området för fritt finansierad oreglerad 
produktion av ägar- och/eller hyresbostäder.

Det föreslås nu att arrendegrunder ska fastställas för tomten.

Föredragandens motiveringar

Tomtreservering

Stadsstyrelsen beslutade 28.1.2013 (139 §) reservera den normativa 
tomten 33254/2 som ingår i detaljplaneändringen nr 12104 för 
Malmgård för bostadsproduktionsbyrån för planering av 
bostadsproduktion av mellanformstyp (ägarbostäder med hitasvillkor 
eller äganderättsbostäder).

Stadsstyrelsen beslutade 18.12.2014 (634 §) ändra 
reserveringsvillkoren för tomten utgående från att reserveringen inte 
omfattar den i detaljplanen skyddade byggnaden. Enligt beslutet förfar 
fastighetskontoret på det sätt som verket anser som bäst i fråga om 
byggnaden. Fastighetskontoret fastställer byggnadens gårdsplan på 
det sätt som verket anser som ändamålsenligast för 
byggnadsöverlåtelsen.

Uppgifter om detaljplanen och tomten
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Enligt detaljplaneändringen nr 12104 för Malmgård, som godkändes av 
stadsfullmäktige 24.10.2012 och vann laga kraft 14.12.2012, hör 
tomten 33254/2 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). 
Byggrätten på tomten uppgår till sammanlagt 22 100 m² vy.

På tomten finns en kulturhistoriskt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt 
värdefull byggnad som är skyddad i detaljplanen.

Ytan på den normativa tomten 33254/2 i detaljplanen är 20 983 m² och 
tomten ligger vid Löjtnantsstigen 2. Tomten har ännu inte styckats av. 
Det har dock gjorts upp tomtindelning nr 12643 för tomten och den har 
godkänts 3.8.2015. Enligt tomtindelningen bildas tomterna 33254/3, 4, 
och 5 av tomten 33254/2.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanesammanställningen 
finns som bilaga 1.

Tomternas finansierings- och besittningsformer

Avsikten är att bygga bostadsrättsbostäder med statligt stöd på den för 
bostadsproduktionsbyrån reserverade tomten 33254/3 i 
tomtindelningen. På tomten 22354/5 byggs bostäder med hitasvillkor.

Meningen är att tomten 33254/4 ska säljas för fritt finansierad och 
oreglerad produktion av ägar- och/eller hyresbostäder.

Referensuppgifter

De senaste åren har inga bostadstomter utarrenderats i närheten av 
tomten 33254/2. Därför finns det inga referensuppgifter om tomter i 
närområdet att tillgå. Arrendegrunderna nedan som fastställts för 
tomter i Hongasmossa i samma stadsdel kan anses som jämförbara.

Stadsfullmäktige beslutade 25.9.2013 (298 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 utarrendera tomterna 33353/1–2 och 33353/4–5 i ett 
kvartersområde för bostadshus (A) i området Aspfjärilen i 33 
stadsdelen (Kårböle, Hongasmossa), vilka ingår i detaljplanen 
nr 11870, på följande villkor:

Årsarrendena för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 23 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om produktion av bostäder 
med hitasvillkor och 26 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om 
oreglerad bostadsproduktion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom 17.6.2015 (173 §) bemyndiga 
fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 
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31.12.2075 utarrendera tomten för bostadshus nr 1, eller de tomter 
som bildas av denna, i kvarteret nr 33366 i 33 stadsdelen (Kårböle), 
som ingår i detaljplanen nr 11870 för Hongasmossa, på följande villkor:

Årsarrendet för tomten eller de tomter som bildas av denna bestäms så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro per kvadratmeter våningsyta i 
fråga om bostadsproduktion utan reglering och av priset 23 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder 
med statligt räntestöd.

Enligt båda besluten tas en andel på 80 % av årsarrendet för 
bostadsproduktionen med hitasvillkor ut så länge ett statligt bostadslån 
som beviljats för byggandet av småhus på tomten inte har återbetalats i 
sin helhet eller så länge staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) för 
ett lån som beviljats för bostadsbyggandet.

Förslag till arrendegrunder

Med beaktande av att användningsändamålet för den aktuella tomten 
33254/2 och tomterna i besluten om arrendegrunder ovan är liknande 
(kvartersområde för bostadstomter A och kvartersområde för 
flervåningshus AK), tomterna ligger i samma stadsdel och tomten 
33254/2 nära Malmgårds tågstation föreslås det att årsarrendet för 
tomten 33254/2, eller de tomter som bildas av denna, ska fastställas på 
samma grunder som i stadsfullmäktiges beslut ovan.

Årsarrendet för tomten bestäms därför så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 26 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om 
bostadsproduktion utan reglering och av priset 23 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder 
med statligt räntestöd.

Affärs-, kontors- och arbetslokaler som eventuellt byggs på tomten 
beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna 
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Enligt förslaget tas en andel på 80 % av årsarrendet för tomten ut så 
länge ett statligt bostadslån som beviljats för byggandet av bostadshus 
på tomten inte har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar 
räntegottgörelse (räntestöd) för ett lån som beviljats för 
bostadsbyggandet.
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De föreslagna arrendena för tomterna motsvarar i fråga om oreglerad 
bostadsproduktion ett nuvärde på ca 494 euro/m² vy (7/2015, index 
19,02) och i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder med statligt 
räntestöd ca 437 euro/m² vy med Ara-nedsättningen (20 %) obeaktad 
och ca 350 euro/m² vy med Ara-nedsättningen beaktad.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir då i fråga om 
bostadsproduktion utan reglering ca 1,9 euro/m² bostadsvåningsyta i 
månaden och i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder med 
statligt räntestöd ca 1,7 euro/m² bostadsvåningsyta i månaden med 
Ara-nedsättningen obeaktad och ca 1,3 euro/m² bostadsvåningsyta i 
månaden med Ara-nedsättningen beaktad.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset 
baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Arrendetiden föreslås vara ca 60 år. Den går då ut 31.12.2075.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Sijaintikartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 856

HEL 2015-009315 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuusto seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) 
Malminkartanon asemakaavaan nro 12104 merkityn korttelin 33254 
asuinrakennusten tontti 2 tai siitä muodostettavat tontit lautakunnan 
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määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Asuntotontin (AK) 33254/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän 
asuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon tai 
Hitas-tuotannon osalta pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.09.2015 § 372

HEL 2015-009315 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 113/681 492, Luutnantinpolku 2

Esitys
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan 
(Kaarela) Malminkartanon asemakaavaan nro 12104 merkityn korttelin 
33254 asuinrakennusten tontti 2 tai siitä muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Asuntotontin (AK) 33254/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän 
asuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 
26 euroa ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon tai 
Hitas-tuotannon osalta pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.  

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta 
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

2

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion 
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille 
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 223
Detaljplaneändring för Brändö kvartersgård med omgivning (nr 
12285)

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Framställning 

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
godkänna detaljplaneändring för tomterna 8 och 31 och en del av 
tomten 7 i kvarteret 42047 och för parkområden i 42 stadsdelen 
(Brändö) enligt ritning nr 12285, daterad 3.6.2014 och ändrad 
12.5.2015, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 12.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.6.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 12.5.2015
6 Tilastotiedot
7 Viitesuunnitelman asemapiirros
8 Osa päätöshistoriaa, nettiversio
9 Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf:n kirje 4.5.2015, nettiversio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

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

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Genom detaljplaneändringen avgränsas tomten med Brändö 
kvartersgård så att den motsvarar den nya kvartersgårdens behov. 
Tomten utgör fortfarande kvartersområde för byggnader för offentlig 
service (YL). Byggrätten (5 000 m² vy) motsvarar projektets behov. 
Söder och öster om kvartersgården, i huvudsak på kvartersgårdens 
nuvarande tomt, har två nya tomter för flervåningshus (AK) anvisats. 
På tomterna får det byggas sammanlagt sju stadsvillor i 3–4 våningar 
med en sammanlagd våningsyta på 6 130 m² (uppskattningsvis 150 
boende). Parkerings- och fotgängararrangemangen i den gällande 
detaljplanen ändras. En ny gata till bostadskvarteren och kyrktomten 
invid förläggs öster om kvartersgårdens tomt.

Föredragandens motiveringar

Utgångsläge

Området är beläget i Brändö centrum, mellan kyrkan och köpcentret, 
på gångavstånd från metrostationen.

Den nya kvartersgården är byggd utifrån den gällande detaljplanen. I 
detaljplanen från år 1999 är tomten upptagen som kvartersområde för 
offentliga byggnader för närservice (YL), och byggrätten är angiven 
med tomtexploateringstalet 0,50 (motsvarar 10 641 m² vy). Samma 
detaljplan omfattar kyrktomten, av vilken ett litet hörn ingår i området 
för detaljplaneändringen, ett parkområde öster om kvartersgården och 
en bilplatstomt vid Kyösti Kallios väg med bilplatser för kyrkan och 
skolan. Parken i nordvästra delen av detaljplaneområdet ingår i en 
detaljplan från 1966.
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Staden äger detaljplaneområdet, frånsett kyrktomtsdelen, som ägs av 
Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Området gränsar i söder till Brändö villaområde och i sydost till 
kyrktomten. I väster och norr gränsar området till ett sammanhängande 
område med flervåningshus från 1960-talet. Där finns det 
huvudsakligen lamellhus i 3–5 våningar. De skolhus och andra 
byggnader som nyligen revs på kvartersgårdens tomt utgjorde en del 
av området med flervåningshus.

I öster gränsar området till en bergig park, vid sydvästra gränsen finns 
ett litet område där berget går i dagen och där det växer tallar. 
Kyrktomten och parken i sydost utgör en skött parkomgivning. Vid 
områdets gräns i nordväst finns det en gångväg som är en förlängning 
av Presidentstigen. Den löper väster om skolan från villaområdet till 
köpcentret och metrostationen. I östra delen av området finns det i 
parkområdet en gång- och körförbindelse till kyrkan.

Kyrktomten, södra delen av parken och en betydande del av 
villaområdet hör till en byggd kulturmiljö av riksintresse (Brändö 
villastad RKY 2009). Ett litet hörn av detaljplaneområdet ligger inom 
gränserna för denna. För Brändö villaområde, liksom för det övriga 
RKY-området, gäller en detaljplan med skyddsbestämmelser. Det är 
alltså fråga om bl.a. kvarteren söder om detaljplaneområdet.  

Innehåll i detaljplaneändringen

Målet med detaljplaneändringen är att bygga nya bostäder på en 
central plats på Brändö med bra service och goda trafikförbindelser. 
Utgångspunkten för planeringen har varit att anpassa det nya som 
byggs till stadsstrukturen och den värdefulla kulturmiljön på Brändö.

I detaljplaneändringen har det söder och öster om Brändö kvartersgård 
anvisats kvartersområden (AK) för punkthus för boende, stadsvillor, i 
mestadels fyra, delvis tre våningar. De nya bostadskvarteren består i 
huvudsak av det befintliga YL-kvartersområdet och delvis av parken 
och parkeringstomten. En ny gata till kvartersgårdens daghem, de nya 
bostäderna och kyrkan är belägen strax öster om kvartersgården.

Lösningen baserar sig på en referensplan som utgör underlag för 
detaljplanen. De nya bostadshusen har placerats och dimensionerats 
så att de inte begränsar vyerna till och från kvartersgårdens tomt, så att 
kyrkans klockstapel bevarar sin ställning i stadsbilden och så att 
området vid villaområdets norra gräns förblir öppet.

Kvartersområdena för flervåningshus (AK) omfattar två tomter med 
byggnadsytor för tre och fyra punkthus. Av stadsbildsmässiga skäl ska 
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byggnaderna på AK-tomterna vara vitputsade. De viktigaste kala 
bergen och trädbeståndet ska bevaras där det är möjligt. Den nya 
kvartersmarken i öster sträcker sig i viss mån in i den nuvarande 
parken, i övrigt förläggs byggandet huvudsakligen till ett befintligt 
kvartersområde.

I kvartersområdet för byggnader för offentlig närservice (YL) baserar 
sig detaljplanen på planerna för kvartersgården, som snart står färdig. 
Våningsytan är bara något större än i det nuvarande projektet, 
byggnadens maximihöjd är den projekterade.

Bilplatserna för bostäderna är förlagda till bostadstomten. Genom 
tomten i söder är allmän gångtrafik tilltåten t.ex. till skolan och kyrkan. 
En ny LPA-tomt finns vid kyrktomtens hörn, och till denna flyttas de 
bilplatser för kyrktomten som nu finns nära Kyösti Kallios väg. LPA-
tomten har också en förbindelse till kyrktomten, och det är möjligt att 
via LPA-tomten gå till parken invid.

Wener Wiréns väg är en ny gata till skolan, daghemmet, 
bostadstomterna och kyrkan. Presidentstigen har ändrats till 
gatuområde också vid kvartersgårdens tomt och i parken Lempi 
Alankos klippa.

Ändringsområdet omfattar 2,76 ha. Byggrätten i kvartersområdena för 
flervåningshus uppgår till sammanlagt 6 130 m² vy och arealen till 
sammanlagt 1,05 ha. Motsvarande siffror i kvartersområdet för 
byggnader för närservice är 5 000 m² vy och 1,10 ha. 
Tomtexploateringstalet för bostadstomterna är 0,79 och 0,48 och för 
alla tomter i genomsnitt 0,52. (Tomtexploateringstalen är 0,57–1,3 för 
de närmaste fem tomterna med flervåningshus, 0,30 i villaområdet och 
0,50 för YL-tomten i den gällande detaljplanen.) Antalet nya boende blir 
ungefär 150.

Konsekvenser av detaljplaneändringen

Då detaljplanen genomförs ökas bostadsbeståndet i traktens centrala 
delar. I stadsbilden utgör bostadshusen med sina gårdar en vårdad 
omgivning som ger kyrk- och skolmiljön behövlig kvalitet.

RKY-områdets värden har beaktats så att det nya byggandet är 
småskaligt och inte kommer för nära. Kyrkan bevarar sin självständiga 
ställning. Klockstapelns ställning i stadsbilden förändras så att den inte 
längre syns från Kyösti Kallios väg över kyrkans parkeringsplats, men 
nog över parkområdet.
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Inflyttarna, uppskattningsvis 150 personer, får en bostad i ett 
välfungerande område med avseende på service, miljö och 
trafikförbindelser.

Vyerna från granntomterna och grannhusen förändras till följd av de 
nya husen, trots att de i egenskap av punkthus medger vyer mellan 
varandra. Parkarealen minskar med 0,24 ha.

Detaljplaneområdet är lätt att ansluta till de befintliga trafiknäten och 
näten för samhällsteknisk försörjning. Presidentstigens läge i gatunätet 
blir klarare när den blir gata över hela sin längd, och det blir lättare att 
ta sig till kyrktomten när detta sker på en gata och de bilplatser som 
ska anläggas för tomten flyttas intill tomthörnet. Den olovliga 
parkeringen i parken Lempi Alankos klippa upphör.

När detaljplanen genomförs medför det för staden kostnader på 
310 000 euro exklusive moms för anläggningen av gatan och 
parkeringsplatserna.

Växelverkan

Planläggningsarbetet har inletts på initiativ av staden. Intressenterna 
meddelades att en detaljplaneändring blivit väckt genom en skrivelse 
från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning. Samtidigt med 
skrivelsen fick de ett program för deltagande och bedömning (daterat 
5.8.2013). Detaljplaneområdets gränser avviker från programmet för 
deltagande och bedömning dels så att tomten vid Brändövägen 32 i 
villaområdet inte ingår i detaljplaneändringen, eftersom det bl.a. med 
anledning av en åsikt om programmet för deltagande och bedömning 
behövs en mer omfattande utredning om användningen av tomterna i 
villaområdet för ambassader innan detaljplanen ändras, dels så att ett 
litet område i norra hörnet av kyrktomten har fogats till 
detaljplaneområdet (en del av det nya LPA-kvartersområdet).

Myndighetssamarbete har bedrivits med de berörda förvaltningarna, 
affärsverken och samkommunerna och med Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland.

Två av åsikterna gällde programmet för deltagande och bedömning och 
fyra gällde utkastet till detaljplaneändring. Åsikter framfördes också vid 
diskussionsmöten.

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning gällde bl.a. 
tillräckliga tjänster på kvartersgården, avsaknaden av skisser över 
innehållet i detaljplaneändringen som bilaga till programmet för 
deltagande och bedömning, beaktande av villaområdets kulturmiljö, 
eventuell förorening av marken efter de tidigare skolhusen och 
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planläggning av tomterna i ambassadbruk. Åsikterna om utkastet 
gällde i huvudsak samma frågor, speciellt att det byggs för nära RKY-
området, kyrkan och villaområdet. Sanningshalten i 
detaljplanematerialet ifrågasattes också. Det önskades fler bilplatser 
vid kyrkan. 

Centralt i genmälena är att nybyggandet har anpassats flexibelt till den 
befintliga omgivningen i fråga om byggnadsstorleken, byggnadstypen 
och avstånden. Den bifogade rapporten om växelverkan omfattar 
sammandrag av åsikterna och myndigheternas ställningstaganden och 
genmälena till dessa i mer detalj.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 8.8–8.9.2014.

Det kom in tre anmärkningar mot förslaget. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland, utbildningsverket, räddningsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten, stadsmuseet, Helen Elnät Ab och 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster gav utlåtande om 
förslaget.

Det begärdes dessutom att fastighetsnämnden/fastighetskontoret, 
barnomsorgsverket och affärsverket Helsingfors Energi skulle ge 
utlåtande om förslaget. Dessa hade ingeting att påpeka eller yttra om 
förslaget. Barnomsorgsverket har meddelat att det har deltagit i 
beredningen i anslutning till planeringen av Brändö kvartersgård.

Anmärkningar

Anmärkningarna gällde bl.a. risker med avseende på kulturmiljön och 
säkerheten i de befintliga byggnaderna genom att de föreslagna 
byggnaderna är för höga eller placeras för nära de befintliga husen och 
Brändö kyrkas eller villasamhällets ställning äventyras. Det ansågs inte 
vara motiverat att inskränka de allmänna områdena. Lagligheten i 
planläggningsprocessen och sanningshalten i illustrationsmaterialet 
ifrågasattes. Detaljplanen ansågs inte uppfylla de riksomfattande målen 
för markanvändningen. Det påpekades att antalet våningar var angivet 
olika i detaljplanebeskrivningen och på detaljplanekartan.

Anmärkningarna har beaktats så att beteckningen för antalet våningar 
har korrigerats på detaljplanekartan så att det motsvarar 
detaljplanebeskrivningen.

I stadsplaneringsnämndens svar på anmärkningarna, vilket utgör 
kommunens motiverade ställningstagande, framhålls det att 
detaljplanen väl motsvarar de riksomfattande målen för 
markanvändningen, att den inte äventyrar dessa och inte heller Brändö 
kyrkas eller villasamhällets ställning och att staden i enlighet med 
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Helsingfors stads strategi förtätas i synnerhet i sådana områden som 
detaljplaneområdet, dvs. nära stationer för tung spårtrafik. Behoven av 
servicenät utreds projektvis. De nya byggnaderna har anpassats till 
sluttningen, detaljplanen medger inte byggande över maximiantalet 
våningar, avståndet till de nya byggnaderna är klart större än mellan de 
gamla byggnaderna och ändringsområdet är sedan tidigare bebyggt 
med stöd av den gällande detaljplanen.

Anmärkningarna är närmare refererade och bemötta i rapporten om 
växelverkan.

Skrivelse

I en skrivelse som inkommit efter tiden för framläggandet lägger 
Kulosaarelaiset ry–Brändöborna rf fram synpunkter på 
trafikarrangemangen för daghemmet i kvartersgården och för de nya 
tomterna för flervåningshus, på förvaltningen och skötseln av den 
gångväg som förlagts till en tomt, på bebyggandet av tomterna för 
flervåningshus och på hänsynen till omgivningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att den nya gatan Werner Wiréns väg tjänar 
detaljplaneområdet. Enligt trafikplanen för Brändö kvartersgård med 
omgivning (stadsplaneringsnämnden 12.5.2015) anlitas gatan för 
servicetrafik till kvartersgården, för angöringstrafik till daghemmet och 
för infart till kyrkans parkeringsplats och de nya bostadstomterna.

Från södra ändan av gatan löper en gångväg på tomten västerut till 
södra delen av skolgården och till Presidentstigen. Det nuvarande 
stråket över kyrkans gårdsplan till Brändövägen fortsätter genom 
kyrkans LPA-tomt. Parkeringsplatserna intill vändplatsen på gatan 
reserveras dagtid för kortvarig parkering, eftersom de i synnerhet tjänar 
angöringstrafiken till daghemmet. I förhållande till den preliminära 
trafikplanen har trafiksäkerheten förbättrats med ett fartgupp på gatan.

Trafikvolymen på gatan blir liten. Det byggs få bostäder och det 
förekommer därför främst service- och angöringstrafik till 
kvartersgården och trafik till kyrkan.

Arrangemangen för allmän gångtrafik och tomtinfart i det nya 
bostadskvarteret planeras mer i detalj i bygglovsfasen. Ansvaret för 
anläggningen och underhållet av tomtdelen för allmän gångtrafik 
bestäms i tomtöverlåtelsevillkoren och i ett servitut som stiftas för 
gångförbindelsen. Ingen genomfartstrafik anvisas till tomterna.

De planerade byggnadernas förhållande till de befintliga har utretts 
genom ett tvärsnitt över området och flygfotomontage, vilka utgör 
bilaga till detaljplanebeskrivningen. Gårdsplanerna för de nya 
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byggnaderna ligger på både övre och undre nivån i sluttningen. Det är 
meningen att den höjdskillnad som uppkommer ska skötas med 
terrasserade planteringar.

Utlåtanden

I utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-
centralen) framhålls att det öppnas vyer mellan punkthusen i södra 
delen och att en god omgivning kan skapas med högklassig arkitektur. 
Detaljplanebestämmelserna stöder målet för en omgivning av hög 
kvalitet. Punkthusen i östra delen hänför sig till det 
flervåningshusdominerade området och den nya kvartersgråden, och 
de lämnar bergsområdet fritt. Lösningen förefaller motiverad. Dessutom 
uppmanar NTM-centralen till en ändring av beteckningen för antalet 
våningar på detaljplanekartan så att den motsvarar beteckningen i 
detaljplanebeskrivningen och detaljplanebestämmelserna.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att dess mål för 
detaljplaneändringen har beaktats tillräckligt väl, förutsatt att målen att 
bevara det kala berget och trädbeståndet och bestämmelserna om 
plantering följs vid genomförandet.

Utbildningsverket framhåller i sitt utlåtande att stadsplaneringskontoret 
och utbildningsverket har samarbetat allt sedan den nya 
kvartersgården började planeras. Gårdsplanerna och gångvägarna vid 
kvartersgården har utifrån detta planeras så att de blir tydliga och 
trygga.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att det i 
LPA-området bör upptas en ledningsgränd för ett allmänt 
dagvattenavlopp, eller alternativt bör det i detaljplanen tilläggas en 
bestämmelse om att ledningar för samhällsteknisk försörjning får 
byggas i området. Räddningsverket ägnar uppmärksamhet åt 
planeringen av nödutgångar från bostäderna.

Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker detaljplaneändringen. Helen 
Elnät Ab, affärsverket Helsingfors Energi och fastighetskontoret har 
ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring.

Utlåtandena framgår närmare av beslutshistorien. Utlåtandena har 
refererats och bemötts i rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Utlåtandena har beaktats på så sätt att beteckningen för antalet 
våningar har korrigerats på detaljplanekartan så att det motsvarar 
beteckningen i detaljplanebeskrivningen och 
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detaljplanebestämmelserna (2/3) IV (2/3). I detaljplanen har det tillagts 
en bestämmelse som tillåter ledningar för samhällsteknisk försörjning i 
LPA-området.

Dessutom har våningsytan på detaljplanekartan ändrats i enlighet med 
de nya anvisningarna så att trapphusen helt och hållet räknas in i 
våningsytan. Totalvolymen i detaljplanen förändras inte.

På detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen har det dessutom 
gjorts några justeringar av teknisk natur, vilka inte ändrar på innehållet i 
förslaget.

Till slut

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Förslaget följer stadsplaneringsnämndens justerade framställning. 
Nämnden var enhällig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 12.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.6.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 12.5.2015
6 Tilastotiedot
7 Viitesuunnitelman asemapiirros
8 Osa päätöshistoriaa, nettiversio
9 Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf:n kirje 4.5.2015, nettiversio

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnadsordning

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

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

För kännedom

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 833

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) 
korttelin 42047 tonttien 8 ja 31 sekä tontin 7 osan ja puistoalueiden 
asemakaavan muutoksen 3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12285 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 139

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Ksv 0785_7, Kyösti Kallion tie, karttaruutu J4/P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) korttelin 42047 tonttien 8 ja 31 sekä tontin 7 osan ja 
puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, 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 kunnan 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, Arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi

Opetusvirasto 16.10.2014

HEL 2013-010540 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu Kulosaaren korttelitalon 
tontille ja sen ympäristöön asemakaavan muutosluonnos. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä uusien asuntojen 
rakentaminen mahdolliseksi keskeisellä paikalla Kulosaaressa hyvien 
palvelujen ja liikenneyhteyksien alueella sovittaen se saaren 
kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Alue sijaitsee aivan Kulosaaren keskustassa. Alueella on aikaisemmin 
ollut kaksi julkisten palvelujen rakennusta, jotka käsittivät peruskoulun 
ala-asteen, lasten päiväkodin ja sivukirjaston. Rakennukset on purettu, 
ja niiden tilalle 5 vuoden tilapäistiloissa toimimisen jälkeen on 
valmistunut korttelitalo, jossa on tilat ala-asteelle ja päiväkodille. Alueen 
koilliskulmassa on pysäköintialue kirkon ja yleistä pysäköintiä varten. 

Uudet asuintalot on sijoitettu ja mitoitettu siten, että ne eivät rajaa 
näkymiä korttelitalon tontille/tontilta, että kirkon kellotapulin 
kaupunkikuvallinen asema säilyy ja että huvila-alueen pohjoisreunan 
rajaus säilyy väljänä. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu jonkin verran 
nykyiseen puistoon. Muutoin asuntorakentaminen sijoittuu nykyisille 
lähipalvelujen korttelialueelle ja autopaikkojen korttelialueelle. Uusi 
katuyhteys uusille asunnoille ja kirkolle sijoitetaan heti korttelitalon 
itäpuolelle. Katua pitkin kuljetaan myös päiväkodille.

Kaavan toteuttaminen lisää asuntokantaa seudun keskeisissä osissa. 
Kaupunkikuvassa asuintalot pihoineen muodostavat hoidetun 
ympäristön ja tuovat kirkon ja koulun miljööseen tarpeellista 
tasokkuutta

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja opetusvirasto ovat tehneet yhteistyötä 
uuden korttelitalon suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Korttelitalon piha-
alueet ja kulkuväylät on suunniteltu tältä pohjalta selkeiksi ja 
turvallisiksi. 

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.09.2014 § 85

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kulosaaren asemakaavan muutoksesta nro 
12285 seuraavan lausunnon:
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Huoneistojen varateitä suunniteltaessa tulee varmistaa, että 
pelastautuminen on mahdollista joko omatoimisesti tai 
pelastuslaitoksen avustamana.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.8.2014

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin 
kaupunginmuseon lausuntoa asemakaavaehdotuksesta, joka koskee 
Kulosaaren korttelitalon tonttia ympäristöineen. Kaupunginmuseo 
tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan 
seuraavaa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on esitetty uusien asuntojen 
rakentamisen mahdollistaminen keskeisellä paikalla Kulosaaressa 
hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien alueella sovittaen uusi 
rakentaminen saaren kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Suunnittelualue on ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa 
Uudenmaan maakuntakaavassa ja maakuntavaltuuston 20.3.2013 
hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa 
taajamatoimintojen aluetta. Helsingin voimassa olevassa yleiskaava 
2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, joka sijoittuu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävän alueen reunavyöhykkeelle. Suunnittelualue 
rajautuu ja kaakkoiskulmaltaan myös kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Kulosaaren 
huvilakaupunginosa, joka on Museoviraston inventoinnissa 2009 
arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Osana valtakunnallisia 
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alueidenkäyttötavoitteita kyseinen kulttuuriympäristöinventointi osaltaan 
ohjaa alueen kaavoitusta.

Kulosaaren korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskevan 
kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
kaupunginmuseo esitti kantanaan, että suunnittelualueella tulee 
säilyttää Kulosaarelle tyypillinen vehreä väljyys ja katualueen elävyys, 
johon liittyy rakennusten ja rakentamattomien vyöhykkeiden, pihojen ja 
viheralueiden vuorottelu. Lisäksi pidettiin tärkeänä rakentamattoman, 
vehreän siirtymäalueen jättämistä Kulosaarentien varren 
huvilakokonaisuuden ja uuden asuinrakentamisen välille, ja 
uudisrakentamisen korkeuden sovittamista ympäristön 
rakennuskantaan. Myös suunnittelualueella sijaitsevat avokalliot ja 
alueen vanhin puusto nostettiin esiin suunnittelussa huomioon 
otettaviksi seikoiksi.

Nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on valmistumassa 
olevan Kulosaaren korttelitalon itä- ja eteläpuolelle osoitettu 
korttelialueet pääosin neljä-, osin kolmikerroksisia asuinpistetaloja, 
"kaupunkivilloja" varten. Korttelitalon itäpuolelle sijoittuisi kolmen 
kaupunkivillan kortteli ja eteläpuolella olevaan kortteliin on osoitettu 
rakennusalat neljää, pohjamuodoltaan neliömäistä asuinkerrostaloa ja 
neljää autotalli/talousrakennusta varten. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu 
jonkin verran nykyiseen puistoon. Muutoin asuntorakentaminen sijoittuu 
nykyisille lähipalvelujen korttelialueelle ja autopaikkojen korttelialueelle. 
Kyösti Kallion tien ja Relanderinaukion kulmauksessa sijaitseva 
kallioinen viheralue on edelleen määritelty puistoksi.

Uusien, rakennusalalla pistetaloiksi määriteltyjen asuintalojen 
sijoittelussa ja mitoituksessa ympäristö on pyritty huomioimaan siten, 
että ne eivät kokonaan rajaa näkymiä korttelitalon tontille tai tontilta. 
Kaupunkikuvallisista syistä uusien rakennusten pääasialliseksi 
julkisivumateriaaliksi on määrätty valkoinen perinteinen rappaus. Myös 
Kulosaaren kirkon kellotapulin kaupunkikuvallista asemaa pyritään 
vaalimaan ja kaava-alueen eteläpuolisen huvila-alueen pohjoisreunan 
kirkon tontin rajaus säilyttämään väljähkönä. Merkittävät avokalliot ja 
puusto määrätään säilytettäviksi mahdollisuuksien mukaan. Alueen 
vehreän ominaisluonteen säilymistä tukee myös määräys, jonka 
mukaan rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, 
autojen tai polkupyörien pysäköintipaikkoina, leikki- tai ulko-
oleskelupaikkoina, on istutettava.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä oleva 
Kulosaaren korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on alueen asemakaavoitusta ohjaavien 
kaavojen ja inventointien tavoitteiden mukainen. Toki kaavaehdotuksen 
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mukainen pistetalojen muodostama uusi asuinvyöhyke toteutuessaan 
tiivistäisi Kulosaaren korttelitalon ja kirkon ympäristöä nykytilanteeseen 
verrattuna, mutta hyvin toteuttaen muutos voi tapahtua hallitusti ja 
alueen ominaisluonnetta kunnioittaen. Kaupunginmuseon 
kaavamuutokselle esittämät tavoitteet voidaankin katsoa riittävästi 
otetuksi huomioon, kunhan avokallioita ja puustoa koskevia 
säilyttämistavoitteita sekä istuttamismääräystä myös noudatetaan 
toteutusvaiheessa. Näin ollen kaupunginmuseo puoltaa Kulosaaren 
korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskevan 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

5.9.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.08.2014 § 284

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Suunnitelma

Kaavamuutosalue sijaitsee Kulosaaressa Kyösti Kallion tien varressa, 
noin 500 metrin kävelymatkan päässä Kulosaaren metroasemalta.

Asemakaavan muutoksessa Kulosaaren korttelitalon tontti rajataan 
vastaamaan rakenteilla olevaa korttelitaloa ja sen pihaa sekä 
osoitetaan sen viereen, pääosin nykyiselle korttelitalon tontille kaksi 
uutta asuinkerrostalotonttia, yhteensä 6130 kerrosneliötä seitsemässä 
III–IV -kerroksisessa kaupunkivillassa. Nykyisen kaavan pysäköinti- ja 
kulkujärjestelyjä muutetaan.

Asuntojen autopaikat on sijoitettu asuintonteille. Uusi LPA-tontti sijoittuu 
kirkkotontin kulmalle, ja sille siirretään Kyösti Kallion tien tuntumassa 
nyt olevat nykyisen asemakaavan mukaiset kirkkotontin autopaikat. 
LPA-alueen kautta on myös kulkuyhteys kirkkotontille ja 
kävelymahdollisuus viereiseen puistoon. 

Werner Wirénin tie on uusi katu koululle, päiväkodille, asuintonteille ja 
kirkolle. Sen eteläpää, johon liittyvät useat näistä tonttiyhteyksistä, 
määrätään kaavassa suunniteltavaksi torinomaiseen tapaan. Werner 
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Wirénin tien kuivatusta varten tulee rakentaa uutta hulevesiviemäriä 
noin 60 metriä.

Presidentinpolku on muutettu katualueeksi myös korttelitalon tontin 
kohdalla ja Lempi Alangon kallio -puistossa, jotta koko kulkuyhteys on 
katua. 

Kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä noin 310 000 euroa, josta 
Werner Wirénin tie -kadun ja pysäköintialueiden rakentamisen osuus 
on 270 000 euroa ja Lempi Alangon kallio -puistoon rakennettavan 
Presidentinpolun jatkeen osuus on 36 300 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12285 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.savolainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.8.2013

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Rakennusvirasto lausuu kannanottonaan seuraavaa otsikossa 
mainitusta asiasta:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään esteetöntä 
kulkuyhteyttä Presidentinpolulta Kyösti Kallion tielle puistikon halki. 
Kallioinen maasto, Kyösti Kalliontien ja Presidentinpolun välinen suuri 
korkeusero sekä puistikon pieni koko estävät täysin esteettömän polun 
rakentamisen kauniisti ja kustannustehokkaasti luonnonmukaista, 
kallioista puistikkoa tuhoamatta.     

Lisätietojen antajat osallistuvat rakennusviraston edustajina tähän 
asemakaavahankkeeseen.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
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birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
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§ 224
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på 
teckenspråkets dag

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

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.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius 
understödd av ledamoten Veronika Honkasalo under diskussionen 
hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet 
till stadsstyrelsen för ny beredning så att det ordnas flaggning på 
stadshuset på teckenspråkets dag.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning så att det ordnas 
flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Ja-röster: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja 
Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo
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Nej-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi 
Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Leo Stranius väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 47 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska börja flagga på teckenspråkets dag (12 februari), som är 
dövundervisningens faders, Carl Oscar Malms, födelsedag.  
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Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte beslutade år 2009 att 
teckenspråkets dag skulle börja firas varje år. Dagen är avsedd att vara 
en festdag för de döva finländarnas eget modersmål, det finska och det 
finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråkets dag har firats sedan år 
2010.  

Stadsstyrelsen påpekar att de officiella flaggdagarna är angivna i 
förordningen om flaggning med Finlands flagga. Det finns sex årliga 
officiella flaggdagar. Valdagar och den dag då republikens president 
tillträder sitt ämbete är också officiella flaggdagar. Dessutom finns det 
tretton vedertagna årliga flaggdagar, och de är angivna i 
statskalendern, som ges ut av Helsingfors universitet. Samernas 
officiella flaggdagar ingår också i förteckningen i statskalendern.

Efter att stadsstyrelsen ändrade flaggningsanvisningarna 12.1.2015 
(41 §) ordnas det flaggning vid stadshuset på de ovannämnda 
flaggdagarna, på de andra nordiska nationaldagarna, på Ålands 
självstyrelsedag, på samiska nationaldagen och på romernas 
nationaldag.  

Finland har en tillåtande flaggningspraxis. Det är tillåtet att flagga också 
på andra än de officiella och vedertagna flaggdagarna och de av 
inrikesministeriet rekommenderade flaggdagarna, om detta anses vara 
befogat.  

Stadsstyrelsen påpekar att Helsingfors universitets almanacksbyrå år 
2004 tog med samiska nationaldagen i förteckningen över festdagar i 
Finlands kalender. Romernas nationaldag, 8 april, ingick första gången 
i årgång 2014. Teckenspråkets dag nämns inte. Å andra sidan finns det 
i 17 § i grundlagen bestämmelser om språkliga och kulturella 
rättigheter för samer, romer och dem som använder teckenspråk.  

Stadsstyrelsen framhåller att ingenting hindrar att det flaggas vid 
stadshuset på teckenspråkets dag men att motionen inte föranleder en 
ändring i flaggningsanvisningarna, där principer för flaggning på dagar 
som motsvarar nationaldagar behandlas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 810

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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§ 225
Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om uppdatering av 
anvisningarna om förfaringssätt vid rättegångshjälp

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mira Koponen, jurist, telefon: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nina Huru och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors stad ska utreda möjligheterna att uppdatera anvisningarna 
om förfaringssätt vid rättegångshjälp från 1991 i syfte att säkerställa 
jämlik rättspraxis för stadens anställda.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadskansliets rättstjänst har sedan våren 2015 berett uppdateringen 
av anvisningarna om juridisk hjälp för stadens tjänsterinnehavare och 
anställda. Avsikten är att stadsstyrelsen ska besluta om frågan före 
slutet av oktober. Beredningen av uppdateringen utgår från följande:

Stadsstyrelsen beslutar om anvisningarna för förfaringssätt men 
uppmanar i fortsättningen rättstjänsten att ge förvaltningarna och 
affärsverken mer detaljerade anvisningar om hur beslutet ska tillämpas.
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Ett behov att ge juridisk hjälp kan uppstå om stadens tjänsteinnehavare 
eller arbetstagare är delaktig i en förundersökning eller rättegång med 
anledning av någonting som inträffat i tjänstgöringen eller arbetet. 
Rättstjänsten tar centraliserat hand om stadens intressebevakning i 
straff- och civilprocesser. I rättegångsärenden som hänför sig till 
förvaltningens eller affärsverkets egen basuppgift får de anställda som 
utgångspunkt hjälp av förvaltningens eller affärsverkets egna jurister 
som uppfyller behörighetsvillkoren. Rättstjänsten hjälper personalen vid 
andra förvaltningar och affärsverk i frågor som på grund av sin 
omfattning eller allvarlighet förutsätter specialsakkännedom.

I fall där de vederbörandes intresse eller stadens intresse under 
processen kan komma i konflikt mot varandra är det inte möjligt att 
passa ihop rättegångsbiträdets skyldigheter gentemot sin huvudman 
och sin arbetsgivare, dvs. staden. Enligt instruktionerna beslutar 
stadsjuristen, då stadskansliets rättstjänst ger hjälp, om rättegångshjälp 
ska ges eller inte. Om förvaltningen eller affärsverket anser att 
tjänsterinnehavaren eller arbetstagaren inte ska hjälpas ska 
beslutsfattandet överföras till stadsjuristen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mira Koponen, jurist, telefon: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 811

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi
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§ 226
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om främjande av 
projektet Lappvikens Källa

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 15 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att:

1. Genomföra projektet Lappvikens Källa i samverkan med ledarna 
för projektet Lappvikens Källa.

2. Förhandla med Sitra om en utredning om en finansieringsmodell 
och om investerare.

3. Bilda ett fastighetsbolag eller en stiftelse för Lappvikens sjukhus, 
med Helsingfors stad (största nyttan av verksamheten riktas till 
staden) och eventuella stiftelser och andra aktörer som ägare, 
till vilken ägandet av sjukhuset överförs.
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4. Få ESF-projektfinansiering för att starta verksamheten i 
samverkan med ledarna för projektet Lappvikens Källa.

5. Göra en reparationsplan i samverkan med ledarna för projektet 
Lappvikens Källa. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Då stadsstyrelsen 16.9.2013 behandlade beredningsläget för 2014 års 
budget och ekonomiplanen 2014–2016, gav stadsstyrelsen följande 
anvisningar för den fortsatta planeringen av 2014 års 
investeringsbudget och investeringsplanen för 10 år i fråga om 
Lappvikens sjukhus:

"En operativ användning söks för Lappvikens sjukhus. Området kan vid 
behov hyras ut till en utomstående aktör. Det kan också på stadens 
separata beslut överlåtas till en offentlig ägare, ett offentligt samfund 
eller en allmännyttig stiftelse om den ersättande användningen säkrar 
de historiska värdena och bevarar parkområdena i allmänt öppet bruk. 
Dylik användning kan vara till exempel Konstuniversitetets placering i 
Lappviken. De nödvändiga underhållsreparationerna görs inom ramen 
för anslagen i investeringsprogrammet. Om ingen operativ användning 
hittas under år 2015 tas anslagen för Lappviken på nytt upp för 
behandling."

Stadsstyrelsen hänvisar till det bifogade utlåtandet av 
fastighetskontoret och konstaterar att Lappvikens sjukhusbyggnad för 
tillfället är i så dåligt skick att det inte uppfyller kraven för en möteslokal 
i fråga om luftkonditionering och inte heller andra tekniska frågor, varför 
den inte för närvarande kan användas permanent för någon 
verksamhet.

Stadsstyrelsen godkände 19.1.2015 projektplanen med åtgärder för 
bevarande av Lappvikens sjukhus (Lappviksvägen 6) (25.11.2014) så 
att projektets maximipris är 6,9 mn euro exklusive mervärdesskatt i 
prisnivån för oktober 2014. Syftet med de bevarande åtgärderna är att 
förhindra ett oåterkalleligt förfall av byggnaden under tiden då en 
lösning om ett permanent användningssyfte för byggnaden tas fram. 
Reparationsåtgärder genomförs under åren 2015–2017.

Stadsstyrelsen hänvisar till fastighetskontorets utlåtande och 
konstaterar att lokalcentralen har samarbetat med Lappvikens Källa 
redan i över ett års tid. Lappvikens Källa har redan sedan sommaren 
tillfälligt fått hyra bl.a. sjukhusets auditorium och andra lokaler bl.a. för 



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 245 (385)
Stadsfullmäktige

Kj/13
23.09.2015

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

småskalig kaféverksamhet och för arrangerande av andra dylika 
tillställningar.

Då stadsstyrelsen 8.6.2015 beslutade om finansiering för vissa projekt 
med medel ur innovationsfonden år 2015 beviljade stadsstyrelsen dock 
inte finansiering till projektet Lappvikens Källa i gång, som samordnas 
av Föreningen för Mental Hälsa i Finland. I projektkalkylen ansågs 
förslagets kostnadsuppgifter bristfälliga och innovationsfondens 
finansieringsandel på 93 % av hela projektets kostnader för stor.

Stadsstyrelsen konstaterar att det i fråga om sjukhuslokalerna i 
Lappviken pågår flera olika slags oavslutade projekt. Ett av de här 
projekten är det i motionen föreslagna projektet Lappvikens Källa. För 
tillfället finns ännu inte tillräcklig information för ett beslut om det med 
tanke på stadens mål och ekonomiska möjligheter bästa 
projektalternativet. Projekten kommer att bedömas som en helhet och 
samtidigt utreds förutsättningarna för att genomföra dem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 812

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 237

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon: 

"Sairaalatoiminta loppui Lapinlahden sairaalassa, kun HUS -psykiatrian 
osastot siirtyivät psykiatriakeskukseen Hesperian sairaalaan vuonna 
2006. Sosiaalivirasto suunnitteli 2000-luvun loppupuolella Lapinlahden 
sairaalan tiloihin kehitysvammaisten asumista ja päivätoimintaa sekä 
lastensuojelun toimintoja. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin mm. siksi, 
että kehitysvammaisten asumisen toteuttaminen sairaalan tiloihin olisi 
merkinnyt laitostyyppisen asumisen jatkumista. Myös HUS luopui 
tilojen jatkokäytöstä. 

Kehitysvammaisten asuminen toteutuu parhaiten normaaliasumisen 
yhteyteen rakennettavissa ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeissa, joihin 
on myös mahdollista saada valtion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (Ara) korkotukilainaa ja erityisasumisen 
investointiavustusta. Lapinlahteen suunnitelluille sosiaali- ja 
terveysviraston toiminnoille on ohjelmoitu korvaavat tilahankkeet, joille 
on varattu rahoitus vuokra- ja osakekohteiden listalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 lausunnon 
kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 
vuosille 2015 – 2024. Lausunnon mukaan Lapinlahden sairaalan 
muutos- ja perusparannusta ei toteuteta sosiaali- ja terveysviraston 
palveluille. 

Kolmannen sektorin tuottama toiminta tulee kytkeä saumattomasti 
paikalliseen mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Lapinlahden 
lähde-hanke tarjoaa mielenterveyskuntoutujille päivätoiminta- ja 
työmahdollisuuksia ja täydentää täten yhteistyössä kaupungin palveluja 
kaupungin edun mukaisesti. Kaupungin edustaja kuuluu hankkeen 
ohjausryhmään.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti arvokas 
ympäristö puistoineen edistää jo sinänsä asukkaiden hyvinvointia. 
Sinne suunnitellulla kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin 
keskuksella tulisi toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia 
kaupunkilaisten viihtymiseen, virkistäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. 
Mielenterveyskuntoutujille tarjolla oleva monipuolinen palvelujen ja 
toiminnan kokonaisuus lisää myöskin heidän terveyttään ja 
hyvinvointia."

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

1. vastaehdotus:
Sami Heistaro: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna 
ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Kannattaja: Seija Muurinen

2. vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan 
kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Kannattaja: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja 
vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän 
ehdotukselle äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 216

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaala-
alueen kehittämistä siten, että mahdollistetaan alueen suojeluarvojen 
säilyminen ja samalla alueen kehittäminen näihin arvoihin sopivalla 
tavalla.
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Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavassa (kaupunginvaltuusto 
23.5.2012) alue suojellaan kokonaisuutena, osa-alueita kehitetään ja 
käytettävyyttä parannetaan historiallisen kunnostuksen keinoin ja 
mahdollistetaan julkisen käytön lisääminen. Alueella sijaitseviin 
rakennuksiin voidaan sijoittaa alueen alkuperäistä sairaalakäyttöä 
vastaavia ja/tai terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan 
toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 251

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristötoimen näkökulmasta ei ole erityistä syytä lausua 
Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten käyttösuunnitelmista, 
sairaalakiinteistön omistusjärjestelyistä eikä Lapinlahden Lähde -
hankkeen rahoitusjärjestelyistä.

Mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan, ympäristölautakunta haluaa 
kiinnittää huomiota sairaalan rakennusten kunnostukseen ja 
sairaalapuiston tulevaisuuteen. Rakennukset on kunnostettava siten, 
että sisätilat ovat terveellisiä sekä tilat ja paikat turvallisia. 
Sairaalapuiston arvot kaupunkiluontona, maisemana ja 
virkistyskohteena on otettava huomioon ja turvattava.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot
Juho Kalliokoski, vs. ympäristölakimies, puhelin: +358 9 310 32054

juho.kalliokoski(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.8.2015
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HEL 2015-001172 T 00 00 03

Kaupunginmuseo pitää erittäin tärkeänä, että Lapinlahden entisille 
sairaalarakennuksille löytyy rakennusten ja puiston kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittava ja niiden säilymisen takaava uusi käyttö. 
Rakennusten säilymisen kannalta on ensisijaista, että niiden 
restaurointi suunnitellaan ja tehdään korkeimmalla mahdollisella 
asiantuntemuksella ja pieteetillä. 

Lapinlahden sairaalan päärakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset 
on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1993, ja näin ollen niin käytön 
kuin rakennusten kunnostuksen osalta asiantuntijaviranomainen on 
Museovirasto. Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
ei ole toimija rakennussuojelulain nojalla suojeltujen kohteiden osalta 
Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.  Lapinlahden sairaalan historiallinen puisto on suojeltu 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan suojelumerkinnöin. 
Puistoalue on kaavoitettu julkiseksi puistoksi, jonka ylläpidosta vastaa 
rakennusvirasto. Museovirasto on ollut asiantuntijaviranomainen myös 
voimassa olevan asemakaavan valmisteluvaiheessa ja näin on 
jatkossakin.  

Sairaala ja sen puisto liittyvät oleellisesti yhteen. Lapinlahden sairaalan 
puisto on sairaalan hoitomiljööseen erottamattomasti kuulunut osa, 
minkä tuleekin sairaalarakennusten uutta käyttöä harkittaessa olla 
lähtökohtana. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Lapinlahden 
entisen sairaalan rakennusten uusi käyttö ja puisto muodostavat 
toiminallisen kokonaisuuden siten, että sairaalan ja sen puiston 
virkistys – ja terapiakäytön historiallinen jatkumo voisi jälleen toteutua.

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

anne.makinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 280

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaalan 
alueen kehittämistä. Rakennusvirasto vastaa puiston ylläpidosta.
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Puistosta on laadittu historiallinen selvitys sekä yleisten töiden 
lautakunnan 21.9.2006 hyväksymä hoito- ja kehittämissuunnitelma, 
jonka avulla kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistoa ja säilyneitä 
sairaalan puutarhan osia ylläpidetään. Puiston ja puutarhan hoito on 
ollut osa sairaalan toimintaterapiaa, ja tällainen terapeuttinen tai 
yhteisöllinen toiminta voisi hyvin olla uudelleen toteutettavissa osana 
rakennukseen sijoittuvaa toimintaa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 252 (385)
Stadsfullmäktige

Kj/14
23.09.2015

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

§ 227
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om sänkning av 
räntorna för stadens lån till Helsingfors stads bostäder Ab (Heka)

HEL 2015-001845 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 11.2.2015 asia 18

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska sänka räntorna för de lån som staden tidigare beviljat 
eller beviljar Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) utgående från att 
räntan inte överstiger räntenivån för lån på marknadsvillkor och att 
räntebehållningen från bytet till en förmånligare ränta utnyttjas för att 
dämpa hyreshöjningar.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Byggandet av bostäder i stadens hyreshusbolag har under de senaste 
åren finansierats i huvudsak genom räntestödslån från statens 
finansierings- och utvecklingscentral för boende Ara. Ara beviljar 
räntestödslån för högst 95 % av det godkända anskaffningspriset. I 
räntestödslånen beviljade av Ara ingår statens fyllnadsborgen.
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Staden har ordnat den av Ara förutsatta självfinansierade delen för 
Heka genom att bevilja ett s.k. tertiärlån, dvs. göra investeringar i form 
av eget kapital. Ara likställer lånet i fråga med bolagets egna tillgångar.

Årsräntan på stadens tertiärlån till Heka (för närvarande sammanlagt 
113,8 mn euro) har sedan 1.1.2006 varit 4,5 %. Tertiärlånen ska 
amorteras inom fem år efter att det samtidigt med tertiärlånen beviljade 
aravalånet eller ett annat jämförbart bolagslån (t.ex. räntestödslån) har 
återbetalats i sin helhet. Maximitiden för räntestödslånen för 
hyresobjekt är 41 år. Med beaktande av löptiden och de övriga 
lånevillkoren överskrider räntan på ett kapitallån inte den 
marknadsbestämda ränta som i allmänhet betalas för kapitallån. För 
jämförelsens skull har debentur- och hybridlån för investeringar i form 
av eget kapital utgivna inom kapitalmarknaden i regel haft en lånetid på 
högst fem år och en ränteavkastning på minst 6 %.

Staden har dessutom finansierat lokaler (bl.a. affärslokaler) i Hekas 
nya objekt genom s.k. primärlån (för närvarande sammanlagt 105,5 mn 
euro). Ara beviljar inte räntestödslån för dessa. Primärlån är ett lån som 
Helsingfors stad beviljar utan säkerhet och som amorteras i enlighet 
med en annuitetstabell på 36 år. Räntan för primärlån uppgår för 
tillfället till 2 % (räntevillkor: grundräntan +0,35 %, dock minst 2 %).

De av staden beviljade primär- och tertiärlånens andelar av Hekas hela 
lånestock uppgår i båda lånetyperna till ca 7 %. Största delen av Hekas 
nuvarande lånestock består av olika räntestödslån och andra lån hos 
penninginrättningar.

I regeringsprogrammet anges det som en av de bostadspolitiska 
åtgärderna att kravet på avkastning på investeringar i form av eget 
kapital ska ändras så att den nuvarande maximiräntan för nödvändiga 
tertiärlån för allmännyttiga objekt sjunker från 8 % till 4 %. När 
tidpunkten för ändringen fastställs kommer stadsstyrelsen i samband 
med budgetförslaget att föreslå att räntan för stadens hela 
tertiärlånestock och framtida tertiärlån beviljade av staden ska sänkas 
från 4,5 % till 4 % räknat från den tidpunkt då de nya reglerna träder i 
kraft. Staden har tidigare beviljat tertiärlån också till allmännyttiga 
sammanslutningar utanför stadskoncernen, bl.a. Helsingfors 
studentbostadsstiftelse.

Eftersom räntevillkoren för de lån som beviljats av statliga medel till 
Hekas objekt i fråga om vissa lån har blivit väsentligt stramare än 
marknadsräntorna, har bolaget konverterat den ifrågavarande andelen 
av lånestocken till lån hos penninginrättningar. Helsingfors stads 
bostäder Ab är en allmännyttig organisation vars verksamhet 
finansieras genom hyror från invånarna enligt självkostnadsprincipen 
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och därför minskar besparingarna i räntekostnaderna på lång sikt 
trycket att höja hyrorna.

Stadsstyrelsen konstaterar att räntan för stadens investeringar i form 
av eget kapital och andra lån till Heka inte på sin nuvarande nivå 
överskrider priset för den marknadsbestämda finansieringen med de 
nuvarande villkoren. Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att i den 
mån som det med beaktande av marknadsläget har varit 
ändamålsenligt att konvertera Hekas lån hos staten med hög ränta till 
lån hos penninginrättningar har räntebehållningen gagnat bolagets 
hyresgäster.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 11.2.2015 asia 18

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 813

HEL 2015-001845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 228
Den av ledamoten Osku Pajamäki väckta motionen om bedömning 
huruvida resurserna för barn är tillräckliga

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

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.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Pentti Arajärvi 
understödd av ledamoten Ville Jalovaara under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning så att stadsfullmäktige förutsätter en 
plan för hur barnens behov med tanke på verkställandet av barnets 
intressen beaktas i stadens nämnders och stadsstyrelsens förslag till 
budget så att Helsingfors blir landets barnvänligaste kommun och att 
stadens framgång kan säkras också på detta vis.

Redogörelsen befanns vara riktig.

3 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning så att 
stadsfullmäktige förutsätter en plan för hur barnens behov med tanke 
på verkställandet av barnets intressen beaktas i stadens nämnders och 
stadsstyrelsens förslag till budget så att Helsingfors blir landets 
barnvänligaste kommun och att stadens framgång kan säkras också på 
detta vis.

Ja-röster: 39
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti 
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Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, 
Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo, Ville Ylikahri

Nej-röster: 40
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö 
Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Dan 
Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto meddelade att hennes avsikt hade 
varit att rösta nej.

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 17)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Osku Pajamäki 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Osku Pajamäki och 14 andra ledamöter föreslår att staden 
räknat från beredningen av 2016 års budget på ett lämpligt sätt 
specificerar konsekvenserna för barn i budgeten och i bokslutet för 
motsvarande år specificerar resurserna för barn och bedömer 
resursernas tillräcklighet och effekt. Social- och hälsovårdsnämnden, 
ungdomsnämnden, barnomsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
har gett utlåtande om motionen.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Kommittén för barnets rättigheter rekommenderar att en avtalsstat ska 
ge kommunerna tillräckliga resurser för att trygga att i synnerhet 
barnets rättigheter fullföljs. Kommunerna ska särskilt ordna effektiv 
uppföljning av anslagen anvisade för barnens behov och säkerställa att 
anslagen är på en tillbörlig nivå. Man ska också införa barnbudgetering 
som går ut på att budgeten följs upp ur perspektivet för barnets 
rättigheter.

Välfärdsplanen för barn och unga 2013–2016 ingår i Helsingfors stads 
strategiprogram för åren 2013–2016. Verkställighetsplanen innehåller 
förvaltningsöverskridande utvecklingsobjekt och dessutom genomför 
förvaltningarna strategiprogrammets mål och åtgärder i sin egen 
verksamhet. Den månglaterala organisationen bakom välfärdsplanen 
för barn och unga ansvarar för styrningen och uppföljningen av 
verkställighetsplanen.

Ungdomscentralen anser att verkets verksamhetsmål alltid påverkar 
barn, och därför är det ändamålsenligt att utveckla bedömningen av 
konsekvenserna för barn i samband med de nuvarande strukturerna, 
naturligast i samband med välfärdsplanen för barn och unga.

Helsingfors stad tillämpar stadens gemensamma serviceklassificering 
för ekonomiuppföljning. Klassificeringen bygger på kundtjänster som 
följer livcykeltänkande och gemensamma stödtjänster för hela staden. 
Serviceklasserna är sammanlagt 17 och de har som syfte att samla in 
information på högre nivå som stöd för ledningen. En av 
serviceklasserna är tjänsterna för barn. Servicen omfattar 
förvaltningarnas och affärsverkens kärntjänster som riktas till barn. Den 
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riktgivande åldersgruppen är 0–12 år men varje förvaltning och 
affärsverk tillämpar detta i enlighet med sina egna tjänster och 
speciallagstiftningen. Inom tjänsterna för unga är åldersgruppen 13–19 
år. Serviceklassificeringen tillämpas inom resultatbudgeteringen och 
utfallsregistreringarna. Att ta klassificeringen i bruk på hela budgetens 
nivå skulle förutsätta avsevärda ändringar i systemen och de 
nuvarande processerna.

Det är möjligt att med de nuvarande verksamhetssätten få en tillräckligt 
bra uppfattning om resurserna för verksamheten för barn. Helsingfors 
stadsstyrelse har 26.3.2015 gett förvaltningarna och affärsverken 
anvisningar om hur budgeten för 2016 ska utarbetas. I anvisningarna 
går man årligen igenom hur budgeten ska beredas vid förvaltningarna. 
Bedömningen av konsekvenserna för barn anges inte som en separat 
bedömning i anvisningarna eftersom strategiprogrammets avsnitt 
Utrymme för de unga att höras och lysa omfattar de viktigaste målen 
och åtgärderna för barnens välbefinnande. Härigenom redogör 
förvaltningarna i budgetens motiveringstexter de riktlinjer och åtgärder 
som gäller barn och unga.

I fortsättningen bedöms det om det är ändamålsenligt att i samband 
med budgeten begära förvaltningarna att bedöma konsekvenserna för 
barn eller om bedömningen fortsättningsvis ska göras som en del av 
bedömningen av strategiprogrammet och beredningen av en ny 
strategi. Det rapporterades för stadsfullmäktige om hur 
strategiprogrammet utfallit vid fullmäktigeseminariet 29–30.1.2015. 
Rapporten om verkställandet innehöll ett relativt omfattande avsnitt (s. 
2–12) om tjänsterna för barn och unga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 17)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 809
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Osku Pajamäen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 28.05.2015 § 61

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointi pelkästään 
taloudellisten panostusten näkökulmasta ei anna riittävää kuvaa lasten 
ja nuorten hyvinvoinnista ja olosuhteista. Oleellista on saada lapsilta ja 
nuorilta kokemustietoa sekä arvioida lasten ja nuorten todellisia 
mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja olosuhteita 
seurataan jo tällä hetkellä monella eri tavalla. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten tilannetta seuraa 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan puheenjohtama Helsingin 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Nuorisolaki edellyttää, että 
kunnassa toimii tällainen verkosto. Nuorisolain 7a §:n mukaan nuorten 
ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- 
ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus, suunnitella ja tehostaa 
yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja 



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 260 (385)
Stadsfullmäktige

Kj/15
23.09.2015

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

tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi sekä edistää nuorten 
palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta 
suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Nuorten hyvinvointikertomus julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu 
nuorten hyvinvointia kuvaavasta tietokannasta sekä 
Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää indikaattoritietoa, 
tutkimustietoa, kokemustietoa sekä mahdollisuuden blogien 
kirjoittamiseen. Kehittämistyössä panostetaan laajasti tiedon tulkintaan, 
ymmärtämiseen ja käyttöönottoon. Kertyneestä tiedosta tuotetaan 
vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Nuorten hyvinvointikertomuksen teemat kehitettiin Amartya Senin ja 
Martha Nussbaumin toimintamahdollisuusteorian pohjalta. Hyvinvoinnin 
osa-alueet ovat elämä ja terveys, itsensä kehittäminen, tulevaisuuden 
hallinta, turvallisuus, tunteet ja vuorovaikutus, aktiivinen kansalaisuus, 
yhdenvertaisuus sekä luonto ja kestävä kehitys. Tavoitteena on, että 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tekee tuotetun tiedon perusteella 
vuosittain päätöksentekoa varten nostoja ja toimenpide-ehdotuksia. 

Nuorisoasiainkeskus on lisännyt viime vuosina tiedontuotantoa nuorten 
tilanteesta. Viraston noin 400  työntekijästä 353 käytti yhden työpäivän 
vuonna 2014 siihen, että he haastattelivat nuoria Helsingin julkisissa ja 
puolijulkisissa tiloissa. Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin, 
mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristössään, nostivat 
he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, luonto, toimiva 
joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikuttaminen. 
Nuorisoasiainkeskuksen toiminnasta pääosa suuntautuu alle 18 -
vuotiaisiin. Kun nuorisoasiainkeskus asettaa tavoitteita, niillä on aina 
lapsivaikutuksia, jos lapset määritellään alle 18 -vuotiaiksi.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointia olisi 
tarkoituksenmukaista kehittää nykyisten rakenteiden yhteydessä. 
Luontevimmin se kytkeytyisi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
yhteyteen.

12.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 90
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Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusviraston määrärahoista suurin osa eli noin 95 % kohdentuu 
aloitetta koskeviin lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten palveluihin. 
Opetusviraston tuottamia palveluja ovat

- ruotsinkielinen päivähoito
- suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta
- suomen- ja ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus sekä
- ammatillinen koulutus

Lisäksi opetustoimen määrärahoista maksetaan erilaisia 
lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia korvauksia ja avustuksia 
muille koulutuksen, ruotsinkielisen päivähoidon ja iltapäivätoiminnan 
järjestäjille sekä järjestetään suomi toisena kielenä kursseja 
helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
maahanmuuttajille.

Edellä mainituista palveluista ja menoista ruotsinkielinen päivähoito 
sekä suomen-  ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus ovat 
kokonaisuudessaan alle 18-vuotiaisiin kohdentuvia palveluja. Myös 
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaat ovat pääosin 
alle 18-vuotiaita. Avustukset ja korvaukset kohdentuvat lähes kokonaan 
alle 18-vuoitaiden palveluihin. Yli 18-vuotiaille suunnattuja palveluja 
ovat lähinnä aikuislukioiden palvelut, ammatillisen koulutuksen sisällä 
näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus ja 
suurin osa oppisopimuskoulutusta sekä edellä mainitut suomi toisena 
kielenä kurssit helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
maahanmuuttajille.

Opetusviraston opetuslautakunnalle vuosittain valmistelemissa 
talousarvioehdotuksen tarkemmissa perusteluissa sekä 
tulosbudjeteissa määrärahat ja tavoitteet on jo kohdennettu eritellysti 
em. palveluihin. Resurssien kohdentamisen vaikuttavuutta on näin 
ollen mahdollista arvioida tavoitteiden toteutumisen avulla. Viraston 
asiakkaiden ikäprofiilista johtuen opetusviraston talousarvioehdotuksen 
yhteydessä tehtävä terveysvaikutusten arviointi on myös pitkälti 
aloitteessa esitettyä lapsivaikutusten arviointia. 

Edellä mainituissa asiakirjoissa ja tilinpäätöksissä toisen asteen 
koulutusta ei tällä hetkellä eritellä nuorten ja aikuisten palveluihin. 
Erittely pystytään kuitenkin tarvittaessa tekemään kaupungin 
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palveluluokituksella ja opetusviraston nykyisellä suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmällä.

Käsittely

26.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 86

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Helsingin Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteesta lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden 
arvioimisesta:

Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
olosuhteita seurataan monella eri tavalla.

Varhaiskasvatus perustuu yhdenvertaisuuteen ja lasten kasvun ja 
kehityksen tukemiseen. Toiminnan keskiössä ja vahvasti osallisena on 
lapsi, joka leikkii, liikkuu, taiteilee ja tutkii luovassa ja hyvinvointia 
edistävässä oppimisympäristössä. 

Varhaiskasvatuspalvelut päivähoito, esiopetus, kerhotoiminta, 
koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa ja leikkipuistojen avoimet 
varhaiskasvatuspalvelut lapsiperheille ovat lähipalvelua ja vaikuttavat 
ratkaisevalla tavalla palvelujen piirissä olevien lasten ja heidän 
perheidensä hyvinvointiin ja tätä kautta terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen. 

Yhtenä toiminnan tavoitteena on lasten ulkoilun, liikkumisen, ravinnon 
ja levon tasapaino. Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia edistetään 
yhdessä lasten vanhempien kanssa huolehtimalla, että lapsilla on 
mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä. 
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Kunnallisessa päivähoidossa olevista 4-vuotiaista lapsista on tehty 
vuodesta 2012 lukien varhaiskasvatuksen arvio lapsen hyvinvoinnista, 
kasvusta ja kehityksestä neuvolan laajennettuun 4-vuotistarkastukseen 
liittyen. Hyve 4 -mallin mukainen poikkihallinnollinen systemaattinen 
toimintatapa lisää mahdollisuuksia järjestää lapselle tarvittava tuki 
peruspalveluissa ja estää ongelmien vaikeutuminen ennen kouluikää. 
4-vuotiaiden lasten laajennetun terveystarkastuksen 
varhaiskasvatuksen osuus, sisältäen lasten haastattelun, auttaa 
löytämään varhain tuen tarpeessa olevat lapset ja kohdentamaan tätä 
varten tarvittavat tukitoimenpiteet.

Varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja 
terveysviraston ja opetusviraston kanssa lasten hyvinvoinnin ja sujuvan 
oppimispolun turvaamiseksi. Yhteiset prosessit arvioidaan vuosittain ja 
niitä kehitetään johdon tasolla ja paikallisten toimijoiden yhteisissä 
tapaamisissa. 

Elokuussa 2015 esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Esiopetus on tärkeä 
ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan 
siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus 
muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti 
etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston laatiman kasvun ja 
oppimisen polku -yhteistyömallin avulla turvataan kaikille lapsille hyvä 
koulun aloitus ja löydetään tukea tarvitsevalle lapselle oikea 
koulupaikka. Lapsen kannalta kasvu ja oppiminen voivat jatkua näin 
turvallisena. 

Leikkipuistot antavat oman panoksensa perheiden valmennukseen 
toteuttamalla vauvaperhetoimintaa ja tekemällä yhteistyötä neuvolan 
kanssa. Kevään 2015 aikana on avattu www.perheentuki.fi -sivusto, 
jossa varhaiskasvatusvirasto on mukana vauvaperhetoiminnan osalta. 

Maahanmuuttajaperheiden kotouttamista toteutetaan 
monihallintokuntaisena yhteistyönä järjestämällä leikkipuistoissa kotona 
lastaan hoitavien pienten lasten vanhemmille lastenhoitoa sinä aikana, 
kun vanhemmat osallistuvat suomenkielen koulutukseen. Vuoden 2014 
aikana opetusryhmiä oli 13, joissa opiskelijoita oli 8–15/ryhmä. 
Lastenhoitoa järjestettiin vuosina 2014–2015 kahdessa perhetalossa 
(Sahrami ja Naapuri) ja kuudessa leikkipuistossa (Lehdokki, 
Kannelmäki, Traktori, Myllynsiipi, Tuorinniemi ja Mustakivi). 

Lapsen tukemiseen varhaiskasvatusvirastossa on palkattu 372 
henkilöä erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten.
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Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen ja identiteetin kehitystä 
tukemaan on hoito- ja kasvatushenkilökunnan lisäksi resurssina 14 
suomi toisena kielenä lastentarhanopettajaa. He toimivat lapsiryhmissä 
mallintajina, perehdyttävät ja tukevat lasten kanssa päivittäin toimivaa 
henkilökuntaa lasten identiteettiä tukevien ja kielitaitoa kehittävien 
toimintamallien käytössä.

Edellä mainittujen resurssien lisäksi varhaiskasvatuksessa on osana 
kaupungin talousarviota käytössä ns. positiivisen diskriminaation 
määräraha yhteensä 0,85 milj. euroa. Tavoitteena on edistää lasten 
hyvinvointia alueilla, joilla indikaattoreiden mukaan on keskimääräistä 
enemmän syrjäytymisen riskitekijöitä. Rahoituksen avulla on 
vahvistettu päiväkoti- ja leikkipuistotoiminnassa lasten kanssa 
työskentelevää henkilökuntaresurssia. Hoito- ja kasvatushenkilöstön 
määrää on lisätty (19 lisävakanssia, joista kolme 
erityislastentarhanopettajaa). Henkilöstön koulutustasovaatimuksen 
noston kautta (30 vakanssia) on painotettu osaamista pedagogisesti 
ohjattuun toimintaan lasten kanssa sekä kasvatuskumppanuuteen 
vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-
raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on 
samaan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 
0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta 
esittää varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että 
kaupunginhallitus lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan 
tasokorotuksen 150 000 euroa, ja tekisi linjauksen, että 
tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien lukumäärän 
kasvaessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 
Varhaiskasvatusvirasto osallistuu omalta osaltaan Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseen ja 
hyvinvointitiedon raportointiin. Varhaiskasvatusvirasto on mukana 
syksyllä käynnistyvässä kaupunkitasoisessa hyvinvointiraportoinnin 
koordinaatioverkostossa. 

Helsingin kaupungilla on kaupunkiyhteinen palveluluokitus. Sen 
tarkoituksena on saada kaupunkikokonaisuuden yhteisten prosessien 
kustannukset selville, joka koostuu kaupunkiyhteisistä tukipalveluista 
sekä pääasiassa elinkaariajattelun mukaisista asiakaspalveluista. 
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Palveluluokkia on yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena on kerätä 
ylätason taloustietoa. Yksi palveluluokka on lasten palvelut. Tähän 
palveluun kohdistetaan virastojen ja liikelaitosten ydinpalvelut, jotka 
kohdistuvat lapsiin. Viitteellinen ikäryhmä on 0–12 vuotta, mutta 
jokainen virasto ja liikelaitos soveltaa tätä omien palveluidensa ja 
erityislainsäädäntöönsä mukaisesti. Lasten palveluita ovat esimerkiksi 
juuri päivähoito. Nuorten palveluiden ikäryhmä on 13–19 vuotta. 
Nuorten palveluihin kuuluu esimerkiksi perusopetus ja nuorisotoimi.

Varhaiskasvatusvirasto seuraa ja arvioi omien palveluiden talouden ja 
toiminnan lukuja tarkasti muun muassa palvelukohtaisten 
yksikköhintojen kehitystä.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että lasten hyvinvointitietoa 
kootaan ja lapsivaikutuksia arvioidaan osana Helsingin 
talousarviovalmistelua ja tilinpäätöstä.

Käsittely

26.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jani Moliis: Korvataan s. 3 toinen kappale: "Varhaiskasvatusviraston 
positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-raha") ei ole nostettu 
vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on samaan aikaan 
kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 0,2 %, kun 
opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta esittää 
varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että kaupunginhallitus 
lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan tasokorotuksen 150 000 
euroa, ja tekisi linjauksen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi 
hoidettavien lapsien lukumäärän kasvaessa."

Kannattajat: Terhi Mäki

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jani Moliisin 
tekemän vastaehdotuksen.

19.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42 550

nina.onufriew(a)hel.fi
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 168

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän seurantaan 
on Helsingissä olemassa oma jo vakiintunut rakenteensa. 
Lastensuojelulaki (12 §) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa. Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan. Lastensuojelulain 12 §:n edellyttämät 
tiedot lasten ja nuorten hyvinvoinnista, lastensuojelun tarpeesta sekä 
palveluista sisältyvät valtuustokausittain laadittavaan Helsingin tila ja 
kehitys raporttiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeiset monihallinnolliset 
kehittämistoimenpiteet. Sen lisäksi hallintokunnat toteuttavat 
strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 
Toimeenpanosuunnitelmaa ohjataan ja seurataan Lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin johtamisrakenteissa. Tavoitteiden 
toteutumisesta raportoidaan myös kaupungin strategiaohjelman 
seurantaan.

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja palvelujen 
järjestämistä seuraa ja ohjaa lakisääteinen Helsingin nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto. Nuorisolaki 7a §:n mukaan nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja 
elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi, edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Nuorten hyvinvointikertomus 
julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu nuorten hyvinvointia kuvaavasta 
tietokannasta sekä Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää 
tilastoja, tutkimustietoa sekä kokemustietoa. Kertyneestä tiedosta 
tuotetaan vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja 
ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien 
päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu myös 
kaupungin strategisiin linjauksiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa on luotu 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointimalli, jonka päivitetyn version 
kaupunginjohtaja on hyväksynyt 2.4.2014. Arviointiohjetta on uudistettu 
siten, että hyvinvoinnin käsite on terveyskäsitteen rinnalla aiempaa 
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vahvemmin. Lisäksi ohjeeseen on lisätty maininta herkkiin 
väestöryhmiin, kuten lapsiin kohdistuvien vaikutusten huomioon 
ottamisesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnissa tapahtuvista 
muutoksista ja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyetään arvioimaan 
riittävästi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 229
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om beaktande av 
hållbarhetskriterier vid stadens elanskaffning

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

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.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius 
understödd av ledamoten Veronika Honkasalo under diskussionen 
hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet 
till stadsstyrelsen för ny beredning så att stadsfullmäktige ger 
förvaltningarna anvisningar om att i fortsättningen köpa certifierad 
förnybar el då de nuvarande avtalen löper ut.

Redogörelsen befanns vara riktig.

4 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning så att 
stadsfullmäktige ger förvaltningarna anvisningar om att i fortsättningen 
köpa certifierad förnybar el då de nuvarande avtalen löper ut.

Ja-röster: 43
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
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Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-
Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija 
Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 10
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Minerva 
Krohn, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Jarmo Nieminen, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Leo Stranius, valtuustoaloite Kvsto 11.3.2015 asia 30
2 Tilakeskuksen lausunto valtuustoaloitteesta
3 Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Leo Stranius och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors på de angivna grunderna ska övergå till att utnyttja 
förnybar elektricitet som uppfyller kraven för miljömärket EkoEnergia 
eller motsvarande kriterier när köpavtalet nästa gång förnyas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att målet för stadens uppdaterade 
miljöpolicy (stadsfullmäktige 26.9.2012, § 266) är att 50 % av stadens 
anskaffningsprocesser ska följa miljökriterier senast år 2015 och 100 % 
av anskaffningsprocesserna ska följa miljökriterier senast år 2020. 
Miljökriterierna kan vara antingen ovillkorliga krav eller referensgrunder. 
Dessutom syftar staden till att alla förvaltningar och 
dottersammanslutningar ska få utbildning i hållbar upphandling.

Stadens förvaltningar och dottersammanslutningar ansvarar delvis 
själva för elanskaffningen och delvis ingår elen i hyran, i vilket fall 
hyresvärden, till exempel lokalcentralen, är ansvarig för 
elanskaffningen. För närvarande skaffar åtminstone affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk (HST), utbildningsverket och miljöcentralen 
av stadens förvaltningar förnybar energi.

HST har utnyttjat förnybar el sedan 2012. HST:s elanskaffningsavtal 
med Helen Elnät Ab är i kraft till utgången av 2018. Inom ramen för 
avtalet anskaffar HST ursprungscertifierad nordisk vind- och 
vattenenergi av Helen Ab. Med samkommunen Helsingforsregionens 
trafik han man kommit överens om att den förnybara elen ska vara av 
nordiskt ursprung. Efter utgången av den nuvarande avtalsperioden 
strävar HST att i sina kommande konkurrensutsättningar beakta även 
de ekologiska kriterierna för elproduktion.

Anskaffningen av värme- och elenergi utgör en stor del av 
underhållskostnaderna för fastigheter. Det är vanligen lokalcentralens 
uppgift att skaffa all elektricitet i lokalbeståndet i stadens direkta ägo i 
de fall där fastighetselens andel är betydande (bl.a. objekt med 
eluppvärmning) eller fastigheten används av flera aktörer (bl.a. 
kvartersgårdar och sjukhusområden).

Lokalcentralen genomför ansvarsfull energipolitik i enlighet med 
stadens strategi med energibesparing som sitt viktigaste verktyg. 
Lokalcentralen deltar också aktivt i att vidareutveckla användning av 
alternativa energiformer, bl.a. solenergi, och fastigheternas 
energieffektivitet.
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Lokalcentralen skaffar största delen av elen i enlighet med ett 
portföljavtal för elanskaffning hos Helen Ab. Portföljavtalet går ut på att 
el upphandlas på den nordiska elbörsen och dess produktionssätt följer 
elproduktionssätten i de nordiska länderna. Eftersom affärsverket 
Helsingfors Energi bolagiserades räknat från ingången av 2015 har 
lokalcentralen fört preliminära diskussioner med anskaffningscentralen 
om att anskaffa el centraliserat genom konkurrensutsättning. Vid 
övergång till konkurrensutsatt elupphandling ska man utreda på vilka 
sätt kraven för märket EkoEnergia eller motsvarande miljökriterier kan 
beaktas i konkurrensutsättningen.

Helen Ab konstaterar i sitt utlåtande att verifikationen av den el som 
säljs som förnybar energi baserar sig i dagens läge på certifikat 
standardiserade i författningsbestämmelser. EkoEnergia är ett 
kommersiellt varumärke som bygger på en kommersiell aktörs 
tilläggskrav på produktionskriterierna för energin. Den klimatcertifierade 
elen och den el som de kommersiella varumärkena levererar är av 
samma värde, dvs. båda har nollutsläpp. Helen Ab anser att det är 
ändamålsenligt att stadens upphandlingskriterier ska basera sig på 
förfaranden som följer författningarna i stället för kommersiella 
varumärken. Om man vill ställa högre krav än de normala 
standardiserade certifikaten, ska de individualiseras i ord och inte 
genom kommersiella specialvarumärken för att den levererade elen 
ska kunna skaffas genom öppna förfaranden inom elmarknaden.

Enligt miljönämndens utlåtande ska staden visa exempel och 
stadsstyrelsen uppmana förvaltningarna att övergå till att utnyttja 
förnybar energi när elavtalen förnyas och konkurrensutsätts. Till 
exempel kriterierna för märket EkoEnergia kan tillämpas i 
konkurrensutsättningen. I stadens guidebok för hållbar upphandling, 
som är under arbete, kommer man att ge anvisningar för 
förvaltningarna om anskaffning av förnybar energi. Att anskaffa 
förnybar el är ett lätt sätt att avsevärt påverka stadens egna 
drivhusgasutsläpp och främja energiproduktionens förändring mot 
nollutsläpp och skapa arbetsplatser inom ren teknologi.

Stadsstyrelsen konstaterar att man i enlighet med miljönämndens 
utlåtande ska ge anvisningar om anskaffning av förnybar energi med 
beaktande av målen för stadens miljöpolicy i stadens guidebok för 
hållbar upphandling som är under beredning. I samband med 
beredningen av guideboken för hållbar upphandling ska man dessutom 
granska om målen för anskaffning av förnybar energi kan uppnås 
genom författningsanvisningar som bygger på standardiserade 
certifikat.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Leo Stranius, valtuustoaloite Kvsto 11.3.2015 asia 30
2 Tilakeskuksen lausunto valtuustoaloitteesta
3 Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 850

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 21.5.2015

HEL 2015-003175 T 00 00 03
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HKL:n perustehtävänä on edistää Helsingin seudun toimivuutta, 
elinvoimaa ja viihtyisyyttä tuottamalla ympäristöystävällisiä ja 
laadukkaita liikennepalveluita. Ympäristövastuuseen kuuluu, että HKL:n 
sähköinen raideliikenne on päästötöntä ja se tuotetaan uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetulla sähköllä.

HKL on hankkinut uusiutuvaan sähköä vuodesta 2012 alkaen. VV. 
2012-2013 uusiutuva sähkö tuotettiin vesivoimalla ja vuodesta 2014 
alkaen sitä täydennettiin tuulivoimalla. Matkustajille uusiutuvan sähkön 
käytöstä on viestitty julistein, metron ja raitiovaunun teippauksin sekä 
kampanjasivustolla www.matkustapuhtaasti.fi.

HKL:n sähkön hankintasopimus Helen Oy:n kanssa on voimassa 
vuoden 2018 loppuun saakka. Sopimuksen puitteissa HKL hankkii 
Helen Oy:lta alkuperäsertifioitua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa. 
HKL:n vuotuinen sähkönkulutus on 110-120 GWh ja Länsimetron 
avauduttua se tulee nousemaan noin 140-150 GWh:iin. Sähkön 
hankinnasta tuulivoiman osuus on 40-50% ja vesivoiman osuus 50-
60%. Uusiutuvan sähkön pohjoismaisesta alkuperästä on sovittu 
Helsingin seudun liikenne HSL–kuntayhtymän kanssa. 

HKL:lla ollaan tietoisia sekä vesi- että tuulivoiman haitallisista 
vaikutuksista luonnolle ja eläimistölle ja näistä haitallisista vaikutuksista 
myös julkisesti viestimme esimerkiksi ympäristöraportissa, 
kampanjasivustolla ja sosiaalisessa mediassa. Nykyisen 
sopimuskauden päätyttyä tulevissa sähkön kilpailutuksissa HKL pyrkii 
huomioimaan myös sähköntuotannon ekologiset kriteerit. 

HKL:n oman hajautetun sähköntuotannon mahdollisuuksia kartoitetaan 
jatkuvasti. Kaukokylmä käytössä yhden HKL:n Kalasataman 
sähkökeskuksen viilennyksessä ja kaukokylmän käytön laajentamista 
harkitaan sitä mukaa kun sähkökeskuksia rakennetaan tai 
peruskorjataan. 

Perustelut

Kaupunginkanslia pyytää Helsingin kaupungin liikennelaitos 
–liikelaitokselta (HKL) lausuntoa valtuustoaloitteesta 21.5.2015 
mennessä. Aloitteen on allekirjoittanut 46 kaupunginvaltuutettua.

Lisätiedot
Eeva Heckwolf, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 19.05.2015 § 204

HEL 2015-003175 T 00 00 03
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan (Kvsto 26.9.2012) mukaan 
tavoitteena on, että vuonna 2015 vähintään 50 % kaupungin 
hankintaprosesseista ja vuonna 2020 kaikki kaupungin 
hankintaprosessit sisältävät ympäristökriteerejä. Helsingin kaupungin 
ympäristöpolitiikan tavoitteena on myös, että kaikki virastot sisällyttävät 
ympäristöjohtamiseensa ympäristöjärjestelmien periaatteet vuoteen 
2020 mennessä.

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen 
(KETS) valtion kanssa. Sopimukseen kuuluu myös uusiutuvan 
energian edistäminen niin omassa tuotannossa kuin energian 
hankinnassa sekä uusiutuvan energian edistäminen koulutus, kasvatus 
ja kehityshankkeiden avulla.

Helsingin virastot ja tytäryhteisöt vastaavat osin itse sähkön 
hankinnasta ja osin sähkö sisältyy vuokraan, jolloin sen hankinnasta 
vastaa vuokranantaja kuten tilakeskus. Tällä hetkellä uusiutuvaa 
energiaa hankkivat ainakin ympäristökeskus, opetusvirasto ja 
liikennelaitos (HKL). 

Tapoja hankkia uusiutuvaa sähköä on useita. Ympäristökeskus on 
kilpailutuksessaan vaatinut tuuli- tai biopolttoaineilla tuotettua sähköä. 
Vesivoimaa ei hyväksytty, koska se kannattaa tuottaa joka tapauksessa 
eikä se siten lisää uusiutuvan energian tuotantoa. Opetusvirasto ja HKL 
hankkivat pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta takuutodistuksia eli 
sertifikaatteja uusiutuvasta energiasta kulutuksensa verran. HKL on 
lisäksi määritellyt hankinnan jakaumaksi 50 % vesisähköä ja 50 % 
tuulisähköä. Sähkönmyyjäyhtiöt kauppaavat lukuisia erilaisia 
sähkötuotteita vihreänä tai muunlaisena vastaavana sähkönä. 
Suomessa ja monessa muussa maassa on käytössä energian 
ympäristömerkki Ekoenergia, joka takaa puolueettoman valvonnan ja 
sen että energia täyttää asetetut ekologiset kriteerit. 

Helsinki pääkaupunkina on esimerkkinä isoille yrityksille ja muille 
kunnille. Eräät isot yritykset ovat toivoneet, että kaupunki ottaisi kantaa 
siihen, mikä ja miten tuotettu vihreä sähkö olisi luotettavaa ja kaupunki 
itse hankkisi sertifioitua ekosähköä tai tuuli-aurinkovoimalla tms. 
uusiutuvalla tuotettua sähköä ja kertoisi avoimesti perusteet. Helsingin 
kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastokumppanuusverkostossa on yli 
50 yritystä ja yhteisöä. Niistä noin 10 ilmoitti viime vuonna ostavansa 
vihreää sähköä. Neljällä oli myös jotain omaa uusiutuvan energiaan 
tuotantoa. Sähkön kilpailuttaminen on yleistä Suomen kunnissa, mutta 
vain harvat ovat sisällyttäneet siihen ekologisia kriteereitä. 
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Kaupungeista uusiutuvan energian on valinnut ainakin Jyväskylä ja 
Turku.

Ympäristölautakunnan mielestä kaupungin tulee toimia esimerkkinä ja 
kaupunginhallituksen tulisi kehottaa hallintokuntia siirtymään 
uusiutuvan energian käyttöön, kun sähkösopimuksia uusitaan ja niitä 
kilpailutetaan. Kilpailutuksessa voi käyttää esimerkiksi Ekoenergia-
merkinnän kriteereitä. Juuri työn alla olevassa Helsingin kestävien 
hankintojen oppaassa tullaan ohjeistamaan hallintokuntia uusituvan 
energian hankinnasta. Uusiutuvilla tuotetun sähkön hankinnalla 
voidaan helposti ja merkittävästi vaikuttaa omiin 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä edistää energiantuotannon muutosta 
kohti päästöttömyyttä sekä luoda puhtaan teknologian työpaikkoja.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 230
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om uthyrning 
av lokaler till konst- och musikutövare

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen understödd av 
ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder 
möjligheten att underlätta det för musiker och andra 
konstutövare att hitta arbetslokaler som de kan hyra.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo 
Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder 
möjligheten att underlätta det för musiker och andra konstutövare att 
hitta arbetslokaler som de kan hyra.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
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Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Hannu Oskala

Blanka: 46
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri 
Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, 
Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, 
Ville Ylikahri

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Tuomo Valokainens 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Tuomo Valokainen och 28 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad ska börja utreda möjligheterna att förbättra 
samarbetet exempelvis med lokalcentralen i syfte att hyra ut lämpliga, 
tomma lokaler till konstutövare utan att glömma dem som utövar musik.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att fastighetskontorets lokalcentral förvaltar 
de lokaler och byggnader som staden äger. Lokalcentralens egentliga 
uppgift är att skaffa och hyra lämpliga lokaler för den service som 
stadens förvaltningar tillhandahåller. Största delen av lokalerna i 
stadens ägo är olika slags servicelokaler såsom daghem, skolor, 
sjukhus och hälsostationer o.d.

Lokalcentralen säljer och hyr ut lokaler som staden inte längre 
använder själv till utomstående som behöver dem. Stadsstyrelsen 
konstaterar med hänvisning till fastighetsnämndens utlåtande att 
många av lokalcentralens lediga lokaler finns i bottenvåningen till 
bostadshus och lämpar sig därmed inte för utövande av musik utan 
specialkonstruktioner (bl.a. ljudisolering).

Stadsstyrelsen hänvisar vidare till fastighetsnämndens utlåtande och 
konstaterar att såväl ungdomscentralen som kulturcentralen förfogar 
över lokaler som är lämpliga för konst- och musikutövare.

Staden understöder dessutom konst- och musikutövare genom att 
bevilja understöd för verksamheten i olika föreningar och 
sammanslutningar, bl.a. ur kulturväsendets anslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 815

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 343

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Tuomo Valokaisen ym. 
aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on kaupungin rakennettu 
omaisuus. Tilakeskuksen ensisijaisena tarkoituksena on hankkia ja 
vuokrata soveltuvat tilat kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. 
Mikäli tiloja ei tarvita  kaupungin palvelukäyttöön tai niitä vapautuu tästä 
käytöstä tilakeskus myy ja  vuokraa tiloja ulkopuoliseen käyttöön niitä 
tarvitseville.

Suurin osa kaupungin omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja 
kuten päiväkodit, koulut ja sairaalat ja terveysasemat yms. Nämä ovat 
pääsääntöisesti kaupungin omassa käytössä.

Nuorisoasiainkeskukselle on vuokrattu erilaisia tiloja, joissa on mm. 
bändiharjoittelutiloja samoin kulttuuriasiainkeskuksella on tiloja, jotka 
on tarkoitettu ja soveltuvat taiteenharjoittajien ja musiikintekijöiden 
käyttöön. Usein bändiharjoittelutilat ja muut musiikin tekemiseen 
käytettävät tilat vaativat erityisrakenteen äänieristys yms. 
vaatimuksineen. Näiden jo olemassa olevien nuorisoasiankeskuksen ja 
kulttuuriasiankeskuksen tilojen hyödyntäminen aloitteessa mainittuihin 
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tarkoituksiin on taloudellisten resurssien niukkuuden aikana ensi 
arvoisen tärkeää.

Tilakeskus voi vuokrata vapaina olevia tiloja markkinahintaan niitä 
tarvitseville. Useimmat tilakeskuksen vapaat tilat sijaitsevat 
asuinkerrostalojen kivijaloissa, eivätkä ne sovellu mm. äänieristyksen 
takia esim. musiikin tekemiseen.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 231
Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ett ”parklet”-
försök

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten 
Lasse Männistö under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen om 
ett "parklet"-försök att det inhämtas utlåtande av de fastighets- 
och bostadsaktiebolag som finns närmast gatuområdet och av 
företagarna vid gatan när ett parklet-tillstånd prövas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja 
Karhuvaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen 
om ett "parklet"-försök att det inhämtas utlåtande av de fastighets- och 
bostadsaktiebolag som finns närmast gatuområdet och av företagarna 
vid gatan när ett parklet-tillstånd prövas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja 
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Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen

Nej-röster: 12
Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Osmo 
Soininvaara, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 38
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Silvia Modig, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu
2 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Ledamoten Hannu Oskala och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska testa företagardrivna bilplatser i centrumområdet i 
samarbete med företagare med butiker i byggnadernas bottenvåningar 
och invånarna i området.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att 
företagardrivna bilplatser som tas upp i motionen kan testas i 
Helsingfors. Genom försöket får man mer utrymme för bl.a. 
gatukaféverksamhet speciellt i stadens centrum. Byggnadskontoret 
utreder lämpliga objekt och eventuella företagare som har intresse för 
försöket.

Stadsstyrelsen konstaterar att man vid planering av försöksobjekten 
också ska ta hänsyn till behovet av parkeringsutrymme med beaktande 
av besöksparkeringen och service- och distributionstrafiken i området, 
trafikens smidighet och trafiksäkerheten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu
2 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 852

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Esittelijän perusteluiden viimeiseen kappaleeseen 
lisätään viimeiseksi lauseeksi:

Lisäksi ennen toimiluvan myöntämistä pyydetään lausunto lähimmiltä 
yrityksiltä sekä kadun varren asukkailta.

Kannattaja: Laura Rissanen

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän perusteluiden viimeiseen kappaleeseen lisätään 
viimeiseksi lauseeksi:
Lisäksi ennen toimiluvan myöntämistä pyydetään lausunto lähimmiltä 
yrityksiltä sekä kadun varren asukkailta.

Jaa-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Hannu 
Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 125

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kantakaupungissa on noin 24 000 maksullista kadunvarren 
pysäköintipaikkaa. Näistä paikoista noin 20 500:lla pysäköinti on 
asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella sallittua ilman rajoitusta. Muu 
pysäköinti on maksullista. Noin 3 500 pysäköintipaikkaa ovat kaikille 
pysäköijille maksullisia. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vuokraa jo nyt katutilaa 
lähinnä työmaatoimintoihin liittyen, jos riittävien perusteiden katsotaan 
olevan olemassa.  Pysäköintipaikkoihin on myös kesäisin sijoitettu 
pyörätelineitä liikennesuunnittelupäällikön päätöksillä. 

Kantakaupungissa kadunvarren pysäköintipaikkojen kysyntä usein 
ylittää tarjonnan. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia on käytössä noin 
27 000 kappaletta, mikä on selvästi enemmän kuin tarjolla olevia 
paikkoja. Alueellisestikin suurimmalla osalla alueista tunnuksia on 
myyty enemmän kuin tarjolla on paikkoja. Kantakaupungin yritykset, 
varsinkin kivijalkayritykset, pitävät kadunvarren pysäköintipaikkoja 
kilpailukykytekijänä, koska asiakkaat voivat käyttää niitä asioidessaan 
yrityksissä. Tätä pidetään tärkeänä kilpailtaessa asiakkaista 
kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevien liikekeskusten kanssa. 

Helsingin kantakaupungissa on jakeluliikenteelle erityisesti merkittyjä 
jakeluruutuja 19 kappaletta, jotka on tarkoitettu jakeluliikenteen lastaus- 
ja purkupaikoiksi. Jakeluruutujen merkitsemisen tehostaminen lisää 
niiden käytettävyyttä. Tämän lisäksi kaduilla on pysäköintikieltoalueita, 
joita voi käyttää tavaran lastaamiseen ja purkamiseen. 
Tulevaisuudessa voi tulla käyttöön varausjärjestelmä, jolla jakeluruutuja 
voi varata.

Kadunvarren pysäköintipaikan vuokraamista muuhun kuin pysäköinnin 
käyttöön on mahdollista kokeilla Helsingissä. Kohde tulee valita 
huolella. Valinnassa tulee huomioida pysäköintikapasiteetin tarve 
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alueella, liikenteen sujuvuus sekä liikenneturvallisuus. Vuokraamisesta 
ei saa tulla automaattia, vaan siinä tulee aina tehdä tapauskohtaista 
harkintaa ja tutkia onko vuokraaminen perusteltua. Jos jalkakäytävä on 
riittävän leveä, katutila tulee ensisijaisesti vuokrata sieltä viihtyisyys- ja 
turvallisuussyistä. Jos pysäköintiruutuja vuokrataan muuhun kuin 
pysäköinnin käyttöön, vuokratason tulee olla sellainen, että kaupunki 
saa vähintään menettämänsä pysäköintitulot vuokratuloina.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.04.2015 § 177

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta pitää ajatusta yrittäjälähtöisistä 
parkkiruuduista kannatettavana, ja ideaa on syytä kokeilla käytännössä 
jo ensi kesänä. Myös Helsingin pysäköintipolitiikan yhtenä tavoitteena 
on vapauttaa keskusta-alueella erityisesti pitkäaikaispysäköinniltä tilaa 
mm. katukahvilatoimintaan.

Lautakunta ei katso tarpeelliseksi määritellä kokeilualuetta, vaan 
oleellista on yrittäjien ja alueen asukkaiden kuuleminen. Yrittäjät ja 
alueen asukkaat määrittävät yhdessä sopivan kokeilualueen kesäksi. 
Yrittäjä todentaa rakennusvirastolle, että miten alueen asukkaita ja 
muita toimijoita on riittävästi kuultu.

Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin 
terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen 
toimintaan. Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin 
turvallisuussyistä sallia. Yleisen alueen käytölle asetetut vaatimukset 
kuten esteettömyys ja turvallisuus on varmistettava.

Alueen luovuttamista koskeva päätöksenteko on oltava 
mahdollisimman yksinkertaista. Ennen pysäköintipaikan poistamista on 
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kuultava myös kaupunkisuunnittelun liikennesuunnitteluosastoa, jolla 
on paras tietämys pysäköintipaikoista.

Kokeilussa kaupunki menettää pysäköintimaksutuloja ja alueella 
menetetään pysäköintipaikkoja. Toisaalta pysäköintilaitosten vetovoima 
lisääntyy, ja menetettyjä pysäköintimaksutuloja voidaan hieman 
kompensoida vuokratuloilla. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista 
pitää vuokra kohtuullisena ja noudattaa kaupungin terassihinnoittelua. 
Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida.

Oleellista on mahdollistaa kaupunkilaisten oleskelu parkkiruutualueella 
eikä luoda siitä tällä järjestelyllä esimerkiksi varasto- tai mainostilaa.

Aloitteessa ehdotetun purku- ja lastaustoiminnan osalta on syytä 
noudattaa pysäköintiä koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. 
Yrityksillä on jo mahdollisuus tehdä aloite kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosastolle kadunosan varaamiseksi johonkin tiettyyn 
aikaan purku- ja lastaustoimintaan. Kaupunginhallituksen 23.3.2015 
hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on 
kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa 
esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle 
omaa pysäköintitunnusta.

Edellä olevan perusteella yleisten töiden lautakunta katsoo, että ajatus 
yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista on perusteltu. Yleisten töiden 
lautakunta kannattaa myös kokeilun aloittamista mahdollisimman pian.

Käsittely

14.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan lausuntoehdotuksen neljännen 
kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti: "Jos 
parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin 
terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen 
toimintaan."

Lisätään samaan kappaleeseen seuraava toinen virke: "Tilan 
rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia."    

Lisätään kuudennen kappaleen loppuun seuraava virke: "Jakeluautojen 
päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida."

Muutetaan kahdeksannen kappaleen kaksi viimeistä virkettä 
kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän 
Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten 
tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän 
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liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa 
pysäköintitunnusta."

31.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
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§ 232
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av 
återanvändning i Helsingfors

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 28.1.2015 asia 16

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledmoten Leo Stranius och 58 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors strävar att i enlighet med avfallslagens hierarki 
återanvända användbara saker som föremål i stället för material till 
exempel genom att ordna återanvändningspunkter för föremål och 
saker på avfallsstationerna, där vem som helst kan hämta saker och 
andra material gratis.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

I motionen konstateras att det i huvudstadsregionen uppkommer cirka 
5–6 miljoner ton avfall per år, varav hushållens andel är cirka 350 000 
ton. År 2012 producerade invånarna i området i medeltal 315 kilogram 
hushållsavfall per person. På Käringmossen mottogs år 2013 
sammanlagt 499 441 ton avfall och jord.
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Föredragande hänvisar till miljönämndens utlåtande och konstaterar att 
avfallslagens främsta syfte är att hindra uppkomsten av avfall. Om 
avfall uppkommer ska det i första hand beredas för återanvändning 
eller i andra hand återvinnas. Efter det kommer övrigt utnyttjande (till 
exempel som energi) och till sist slutbehandlingen av avfallet. Ökande 
av återanvändningen av saker förlänger sakernas användningstid och 
minskar mängden saker som blir avfall.

Huvudstadsregionens avfallshanteringsmyndighet HRM strävar att 
främja förbättrandet av material- och energieffektiviteten och 
utnyttjandet av materialströmmar i avfallshanteringen på många olika 
sätt bl.a. genom att fungera i samverkan med aktörer som främjar 
återvinning och återanvändning såsom Huvudstadsregionens 
Återanvändningscentral Ab. Även avfallsinformationen som HRM 
producerar spelar en viktig roll i främjandet av hållbar konsumtion, 
förhindrandet av uppkomsten av avfall, återanvändning och 
återvinning.

I huvudstadsregionen och i Kyrkslätt gäller HRM:s bestämmelser om 
avfallshantering. Enligt bestämmelserna som gäller kraven på separat 
insamling ska biologiskt nedbrytbart avfall och kartong sorteras i 
separata kärl i fastigheter med minst 10 lägenheter eller om det 
uppkommer minst 50 kilogram per vecka av nämnda avfallssorter. 
Kravet på separat insamling av glas och metall gäller fastigheter med 
minst 20 lägenheter eller fastigheter där det uppkommer minst 50 
kilogram glas och metall per vecka. Transportsystemet för avfall som 
används är per fastighet, dvs. kommunalt organiserad transport av 
avfall.

I enligt med avfallslagen koncentreras HRM:s uppgifter till insamling av 
avfall från fastigheter och ordnande av avfallsbehandling. Även 
mottagningen av farligt avfall från hushållen och ordnandet av 
avfallsrådgivning och informering hör till HRM:s lagstadgade uppgifter. 
Utöver de lagstadgade uppgifterna ordnar HRM kompletterande 
avfallshanteringsservice för invånarna och företagen i området. 
Återvinningsnätverket i området består för tillfället av 133 
återvinningsställen, där det är möjligt att lämna in förpackningsglas, 
metall, papper, kartong och kläder som avses för återanvändning. Även 
saker kan föras till HRM:s återvinningsställen med FIDA:s kärl. 
Återvinningsställena har placerats vid invånarnas naturliga färdleder 
eller till exempel i samband med köpcentrum. Underhållet av ställena, 
tömningen av kärlen och förandet av det insamlade materialet till 
återvinning och återanvändning har gjorts i samverkan med företag och 
producentsammanslutningar. Under vårarna ordnas så kallad 
ambulerande insamling, dit invånarna kan föra farligt avfall, elektriskt 
och elektroniskt avfall och metallavfall från hushållen. De ambulerande 
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insamlingsbilarna stannar på nästan 300 ställen runt 
huvudstadsregionen.

För avfall som inte lämpar sig för insamling per fastighet (såsom 
byggnadsavfall, skrymmande avfall och elektriskt och elektroniskt 
avfall) har HRM bemannade Sortti-stationer i Stensböle, Kånala, 
Käringmossen, Kyrkslätt och Rödsand i Vanda (öppnar hösten 2015). 
På Sortti-stationerna mottas kartong, glas, metall, papper, 
trädgårdsavfall och ris, renoverings- och byggavfall, blandavfall, 
elapparater och farligt avfall. Avfall som mottas på stationerna utnyttjas 
antingen som råvaror för nya produkter eller som energi eller skickas till 
ändamålsenlig slutförvaring. Att avfall återanvänds och återvinns 
främjas genom rådgivning på stationerna.

HRM konstaterar i sitt utlåtande att HRM ansvarar för att avlagda 
föremål som hämtas till Sortti-stationer och HRM:s övriga 
mottagningsplatser hanteras i enlighet med avfallslagstiftningen och 
enligt avfallshierarkins krav. HRM kan inte överlåta föremål som den 
mottagit till enskilda kunder. Enligt avfallslagen kan avfall överlåtas 
endast till i avfallslagen avsedda avfallsmottagare. Dessutom ska 
bestämmelserna om kundernas säkerhet och produktsäkerhet, 
elsäkerhet och datasekretess beaktas. En del av avfallet som mottas 
på Sortti-stationerna omfattas av producentansvaret. Ägandet av avfall 
som omfattas av producentansvaret, såsom elektriskt och elektroniskt 
avfall, övergår inte till HRM, utan hör till producentsammanslutningen.

Tack vare de i avfallshanteringsföreskrifterna utfärdade separata 
förpliktelserna och de kompletterande avfallshanteringstjänsterna som 
främjar återvinningen av avfall var återvinningsgraden av avfall som 
hushållen i huvudstadsregionen producerar 45 % år 2013. De nya 
avfallhanteringsföreskrifterna för kartong, glas och metall trädde i kraft i 
början av 2014. Det är sannolikt att den riksomfattande avfallsplanens 
målnivå på 50 % för återvinning uppnås före år 2016.

Varierande verksamhet har uppstått i anslutning till återanvändningen 
av saker och material. Återvinningsverksamheten i huvudstadsregionen 
är etablerad och det finns många mottagningsplatser som mottar saker 
och kläder som kan återanvändas. På avfallsstationerna finns 
Återanvändningscentralens mottagningspunkt för saker som 
återanvänds. Det finns också flera butiker. Huvudstadsregionens 
Återanvändningscentral Ab har också en hämtservice och 
Återanvändningscentralen öppnade 19.8.2015 en webbutik för 
använda saker, där återanvändningscentralens saker är tillgängliga för 
hela Finland. Användbara byggnadsdelar har en egen 
återvinningsservice i samband med Uusix-verkstäderna på Byholmen. 
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Työ ja Toiminta ry:s verksamhet i Kvarnbäcken har upphört och det kan 
ha lämnat en lucka i serviceutbudet för återanvändning av saker.

I september inleder Huvudstadsregionens Återanvändningscentral en 
avgiftsfri verksamhet med insamlingsbilar i huvudstadsregionen. 
Insamlingsbilen ambulerar i bostadsområden i Helsingfors, Esbo, 
Vanda och Kyrkslätt. Fordonet kör runt från september till december 
och tar emot hela små saker, såsom kärl, skor, böcker, mattor, 
prydnader, hobbyutrustning och cyklar som är i gott skick men som 
blivit obehövliga. Insamlingen underlättar återanvändningen för 
invånare i olika områden och förlänger sakernas livslängd. 
Insamlingsbilen är till för att underlätta de vardagliga ekogärningarna 
och hämta servicen närmare invånare utan bil. Bilen stannar på samma 
hållplatser som HRM:s skrotinsamlingsbilar på våren dvs. på 284 
adresser. Årligen får nästan tre miljoner saker nya hem via 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentrals butiker. En miljon saker 
delas ut på butikernas gratisavdelningar. Användbara 
återvinningssaker är efterfrågade särskilt under hösten då studerande 
flyttar till sina egna bostäder. Återanvändningscentralens verksamhet, 
såsom miljöarbete och sysselsättningen av långtidsarbetslösa, grundar 
sig på varudonationer.

Användbara saker byter effektivt ägare också via 
loppmarknadsverksamheten, trots att det knappast finns statistik på 
det. Helsingfors har flera tiotal loppmarknader där det är möjligt att 
sälja egna saker som blivit obehövliga. Dessutom finns ännu FIDA:s 
och Frälsningsarméns loppmarknader och UFF-
återanvändningsverksamheten.

Fördelen med webbaserade lösningar är att verksamheten sker utan 
mellanhänder och de kostnader och utsläpp som mellanlagring och 
onödig transport orsakar. Dylika tjänster är bl.a. Tori.fi. 
Återanvändningscentralen håller på att skapa en riksomfattande 
verksamhetsmodell med hjälp av vilken konsumenten enkelt och lätt 
kan bli av med och skaffa använda saker. En prototyp av den moderna 
återanvändningscentralen byggs i Lahtis med miljöministeriets 
finansiering. Målet är att verksamhetsmodellen i den närmaste 
framtiden blir riksomfattande.

I motionen tas inte direkt ställning till vem som producerar tjänsten. 
Staden förslås dock fungera som organisatör för tjänsten. 
Miljönämnden ansåg i sitt utlåtande att det åtminstone inte känns 
motiverat att grunda en ny organisation för att främja 
återanvändningen. Klokare och kostnadseffektivare är att stöda och 
stärka de befintliga organisationerna och underlätta deras 
verksamhetsförutsättningar och möjligheter att erbjuda tjänster.



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 293 (385)
Stadsfullmäktige

Ryj/19
23.09.2015

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

Den verksamhet som föreslås i motionen, där vem som helst kan 
hämta saker och material gratis, är utmanande för 
Återvinningscentralen. Av Återanvändningscentralens finansiering 
består ungefär 50 % av försäljning av donerade saker, antingen som 
sådana eller som förädlade. Trots att 30–40 % (2014 över en miljon 
saker) av alla donerade saker ges vidare gratis, är inkomsterna från 
försäljningen av resten av sakerna en förutsättning för 
Återanvändningscentralens verksamhet. I samband med 
sorteringsprocessen bedöms de donerade sakernas användbarhet och 
vid behov upprustas sakerna på Återanvändningscentralens verkstäder 
innan de skickas vidare för återanvändning. Särskilt i fråga om 
elapparater är det med tanke på säkerheten viktigt att apparaterna 
kontrolleras innan de ges vidare för återanvändning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 28.1.2015 asia 16

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 818

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 06.05.2015 § 183

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa Leo Straniuksen ja 58 muun 
allekirjoittajan tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa kiinnitetään huomiota 
luonnonvarojen järkevän käytön kannalta tärkeään seikkaan. Jätelain 
ensisijaisena tavoitteena on estää jätteen syntymistä. Jos jätettä 
syntyy, se tulee ensisijaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrättää se. Sen jälkeen tulee muu hyödyntäminen (esim. 
energiana) ja viimeiseksi jätteen loppukäsittely. Tavaroiden 
uudelleenkäytön lisääminen pidentää niiden käyttöikää ja vähentää 
niiden päätymistä jätteeksi. Se, että tavaraa saisi noutaa ilmaiseksi, 
hyödyttäisi lisäksi kaikkein vähävaraisimpia. 

Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyen on syntynyt 
monenlaista toimintaa. Kierrätyskeskustoiminta on 
pääkaupunkiseudulla vakiintunutta ja vastaanottopisteitä, joihin 
uudelleenkäyttöön kelpaavaa tavaraa ja vaatteita voi viedä, on useita. 
Mm. jäteasemilla on Kierrätyskeskuksen vastaanottopiste 
uudelleenkäytettäville tavaroille. Myös myymälöitä on jo useampia. 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:llä on myös noutopalvelu. 
Käyttökelpoisille rakennusosille on oma kierrätyspalvelunsa Uusix-
verstaiden yhteydessä Kyläsaaressa. Työ & Toiminta ry:n toiminnan 
loppuminen Myllypurossa on saattanut jättää aukon tavaroiden 
uudelleenkäytön palvelutarjontaan.

HSY aloittaa tulevana syksynä palvelun, jossa vaarallista jätettä ja 
metalliromua keräävien autojen mukana on myös Kierrätyskeskuksen 
kuorma-auto, jossa vastaanotetaan uudelleenkäyttöön kelpaavaa 
tavaraa. 

Kirpputoritoiminnan kautta käyttökelpoinen tavara vaihtaa myös 
tehokkaasti tarvitsijaa, vaikka tästä ei tilastoja lienekään. Helsingissä 
on useampia kymmeniä kirpputoreja, joissa voi käydä myymässä omia 
tarpeettomaksi käyneitä tavaroitaan. Lisänä ovat vielä Fidan ja 
Pelastusarmeijan kirpputorit ja UFF-kierrätystoiminta.

Nettipohjaisten ratkaisujen etuna on se, että toiminta tapahtuu ilman 
välikäsiä ja välivarastoinnin ja tarpeettoman kuljettamisen aiheuttamia 
kustannuksia ja päästöjä. Tällaisia palveluja ovat mm. Tori.fi. 
Kierrätyskeskuksille ollaan luomassa valtakunnallista toimintamallia, 
joka tekee käytetystä tavarasta eroon pääsemisen ja käytetyn tavaran 
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hankkimisen kuluttajille helpoksi ja vaivattomaksi. Uuden ajan 
kierrätyskeskuksen prototyyppiä rakennetaan Lahdessa 
ympäristöministeriön rahoituksella. Tavoitteena on, että toimintamallista 
tulisi lähitulevaisuudessa valtakunnallinen.

Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan aloitteessa ehdotetun 
kaltaisen palvelun aloittamiselle ei ole periaatteellisia esteitä. 
Vastaanottotoiminnan laajentamisesta jäteasemilla saattaisi olla 
mahdollista sopia HSY:n kanssa, etenkin jos kaupunki vastaisi 
kustannuksista. Vastaanottopalvelun voisi tietysti avata muuallakin. Voi 
kuitenkin miettiä, miten palvelun aloittaminen vaikuttaisi jo olemassa 
oleviin palveluihin. Kaupungin kiinnostusta voi vähentää se, että 
Helsinki omistaa jo suuren osan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy:stä ja tukee toimintaa jossain määrin muutenkin. Rakennusosien 
kierrätystoiminta on myös kaupungin järjestämää toimintaa.

On myös vaikea arvioida, lisäisikö uudentyyppinen palvelu 
uudelleenkäyttöä eli ovatko nykyiset palvelut alimitoitettuja suhteessa 
kysyntään. Se, että tavara olisi ilmaista, voisi tietysti hyödyttää osaa 
kaupunkilaisista. Käyttökelpoista tavaraa päätyy jätteeksi varmasti 
merkittäviäkin määriä, mutta miten se olisi saatavissa 
uudelleenkäytettäväksi. Etenkin tavanomaiseen jätteenkuljetukseen 
soveltuvien tavaroiden saaminen uudelleenkäyttöön voi olla vaikeaa. 
Asukkaan, joka haluaa viedä käytöstä poistamansa tavaran 
uudelleenkäyttöön, on joka tapauksessa nähtävä sama vaiva, kuin jos 
hän veisi sen vaikka Kierrätyskeskukseen. Yksi tai kaksi kaupungin 
järjestämää vastaanottopaikka lisää ei merkittävästi helpottaisi 
tavaroiden saamista uudelleenkäyttöön. Suurten esineiden osalta 
tilanne voi olla toinen, mutta uuden tuotteen oston yhteydessä 
myyjäliikkeet tarjoavat usein vanhojen tuotteiden vastaanottopalvelun, 
joka on kuluttajan kannalta vaivatonta. On myös mahdollista, että 
lähitulevaisuudessa tuottajavastuu koskee myös huonekaluja ja 
tekstiilejä. On mahdotonta arvioida, miten tuottajavastuu tulee 
vaikuttamaan niiden uudelleenkäyttöön.

Palvelun perustaminen ja ylläpito aiheuttaisivat kustannuksia. Toiminta 
vaatisi kunnolliset tilat, jotta tavarat säilyisivät käyttökelpoisina, jos niitä 
jouduttaisiin varastoimaan pitkään. Palvelu vaatisi myös 
ylläpitohenkilökuntaa. Ilman kontrollia vastaanottopaikasta muodostuisi 
helposti pelkkä loppusijoituspaikka, jonne muualle kelpaamattomat 
tavarat voisi viedä ilman jätemaksua. Siinä tapauksessa suurin osa 
tavaroista päätyisi jätteeksi, mistä aiheutuisi jätekustannuksia. 
Toiminnan voisi toisaalta aloittaa pienimuotoisenakin ja laajentaa, jos 
sille kysyntää on. Kuten edellä todettiin, tällainen melko pienimuotoinen 
palvelu toimii jo HSY:n jäteasemilla Kivikossa ja Konalassa.
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Aloitteessa ei suoraan oteta kantaa siihen, kuka olisi palvelun 
toteuttaja. Kaupunkia esitetään kuitenkin palvelun järjestäjäksi. 
Ympäristölautakunnan mielestä ainakaan uuden organisaation 
perustaminen edistämään uudelleenkäyttöä ei tunnu perustellulta. 
Järkevämpää ja kustannustehokkaampaa olisi tukea ja vahvistaa 
olemassa olevia organisaatioita ja helpottaa niiden toimintaedellytyksiä 
ja kykyä tarjota palvelua.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hannu Arovaara, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi
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§ 233
Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om en 
pilotundersökning för screening av risken för magcancer

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Aloitteen liite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Pakarinen och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors ska inleda en pilotundersökning för screening av risken 
för magcancer hos 500 patienter och efter pilotundersökningen fatta 
beslut utifrån ekonomiska kriterier om att inleda screening av risken för 
magcancer med testet GastroPanel.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
28.4.2015 och konstaterar att det är mycket bra att 
verksamhetsförutsättningarna för bioteknikföretag i staden främjas i 
enlighet med åtgärdsprogrammet Helsingfors – Finlands 
företagsvänligaste stad.
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Samtidigt konstaterar dock stadsstyrelsen att den i motionen 
föreslagna pilotundersökningen med screeningmetoden inte uppfyller 
de kriterier som den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta 
screeningarbetsgruppen slagit fast för att screening av magcancer ska 
kunna inledas. Det är därför inte skäl att inleda någon 
pilotundersökning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Aloitteen liite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 819

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 149

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2015 Helsinki Suomen 
yritysmyönteisin kaupunki – toimenpideohjelman ja kehotti siinä 
esitettyjä hallintokuntia osallistumaan ohjelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden toteutukseen. Toimenpideohjelma perustuu Helsingin 
strategiaohjelmaan 2013–2016. Ohjelma valmisteltiin 
kaupunginkanslian elinkeino-osaston johdolla yhteistyössä keskeisten 
virastojen kanssa.

Toimenpideohjelman perustan muodostaa yleinen yritysmyönteisyyden 
parantaminen. Sitä täydentää joukko tarkemmin valittuihin 
avaintoimialoihin kohdistettuja toimenpiteitä. Terveys ja hyvinvointi on 
yksi näistä avaintoimialoista. 

Avaintoimialojen kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskitytty 
rajattuun joukkoon toimenpiteitä, joissa kaupunki voi toiminnallaan 
vaikuttaa toimialan kehitykseen. Kaikissa niissä tavoitteena on 
toimintaedellytysten luominen, ei yksittäisten yritysten liiketoiminnan 
kehittäminen.

Eräs ohjelman toimenpide-ehdotuksista on vahvistaa Helsingissä 
olevaa terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymää sekä siihen 
liittyvää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämis- ja kokeiluympäristöä 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Helsinkiin ja laajemmin 
metropolialueelle on keskittynyt runsaasti terveysteknologiayrityksiä, 
joilla on merkittävää kasvupotentiaalia. Aloitteessa mainittu Biohit Oyj 
on esimerkki tällaisesta yrityksestä.

Nyt lausuttavana olevassa aloitteessa esitetään pilottitutkimusta 
mahasyövän riskin seulomiseksi verinäytteestä tehtävällä em. yrityksen 
kehittämällä biomerkkiainetutkimuksella.

Mahasyöpä on maailman neljänneksi yleisin syöpätauti, mutta 
Suomessa sen esiintyvyys on vähentynyt nopeasti ja se on Suomessa 
miehillä vasta 11. ja naisilla 15. sijalla. Vuonna 2012 Suomessa 
todettiin 581 mahasyöpää.

Ympäristötekijöiden arvellaan olevan keskeisessä roolissa 
mahasyövän synnyssä. Tupakointi ja runsas suolan käyttö lisäävät 
mahasyövän riskiä. Helikobakteeri-infektio aiheuttaa mahalaukun 
limakalvon tulehduksen, joka johtaa osalla mahalaukun limakalvon 
surkastumaan, krooniseen atrofiseen gastriittiin. Atrofinen limakalvo on 
alttiimpi syöpään johtaville muutoksille. Länsimaissa atrofisen gastriitin 
esiintyminen yli 35-vuotiaassa väestössä on 20–30%. Syövän 
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kehittyminen on atrofista gastriittia sairastavilla kuitenkin hyvin 
harvinaista.

Aloitteessa mainittu seulontamenetelmä perustuu verikokeeseen, jossa 
helikobakteerivasta-aineiden sekä gastriini- ja pepsinogeenimääritysten 
perusteella pyritään arvioimaan mahalaukun limakalvon tilaa. Kyseessä 
ei siis olisi mahasyövän, vaan atrofisen gastriittin seulonta. 
Mahasyövän seulonta edellyttäisi mahalaukun tähystystä, 
gastroskopiaa. Rutiininomaisesti Suomessa ei seurata gastroskopioin 
edes todettua atrofista gastriittia. Vertaaminen Japaniin ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska Japanissa mahasyövän ilmaantuvuus on 
huomattavasti korkeampi kuin Suomessa ja seulonnan hyöty riippuu 
olennaisesti seulottavan taudin tai tilan esiintymisen 
todennäköisyydestä.

Ehdotetusta 500 potilaan pilottiaineistosta ei suurella 
todennäköisyydellä löytyisi yhtään mahasyöpää, mutta jo tämän 
kokoisessa tutkimusjoukossa pitäisi tehdä huomattava määrä 
gastroskopioita positiivisen seulontatestin jälkeen. Rajallinen 
gastroskopiaresurssi ei olisi tällöin optimaalisessa käytössä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama seulontatyöryhmä arvioi 
käynnissä ja ehdolla olevia terveydenhuollon seulontaohjelmia ja -
menetelmiä. Seulontatyöryhmä on valmistellut Seulonnat Suomessa 
2014 – julkaisun (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:17 
Helsinki). Mahasyövän seulonnasta todetaan: ”Mahasyövän seulontaa 
on kokeiltu Suomessa Vantaan ja Kotkan miesväestössä vuosina 
1994–1995. Seulontakokeilun tuloksia mahasyöpäkuolleisuuteen ei ole 
vielä julkaistu eikä mahasyövän seulonta ainakaan toistaiseksi näytä 
soveltuvan väestöseulonnaksi.”

Suomen seulontatyöryhmän asettaa hyväksyttävälle väestöseurannalle 
seuraavat arviointikriteerit:

1. Seulottavan taudin merkitys on suuri sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta. 

2. Tauti voidaan havaita seulonnalla varhaisemmassa vaiheessa kuin 
se muuten ilmenisi. 

3. Taudin luonnollinen kulku tunnetaan hyvin.
4. Taudille on olemassa tarkoituksenmukaisen seulontamenetelmä, 

jonka osalta tunnetaan soveltuvuus seulontaan, herkkyys ja 
spesifisyys seulontatuloksen ennustearvo eli väärien 
positiivisten ja negatiivisten testitulosten merkitys.

5. Väestö hyväksyy sekä seulontaan että taudin varmistamiseen 
käytetyn menetelmän.
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6. Ennen seulonnan aloitusta on tehty arvio seulonnan leimaavasta 
vaikutuksesta ja seulonnan psykologisesta ja eettisestä 
merkityksestä seulottavan kannalta väärän positiivisen ja väärän 
negatiivisen seulontalöydöksen merkityksestä.

7. Linjaukset siitä, keitä hoidetaan potilaina, ovat selkeät. 
8. Tautiin on vaikuttava, hyväksytty hoito.
9. Taudin varmistamiseen tarvittavat tutkimukset ja 

hoitomahdollisuudet ovat saatavilla. 
10. Seulonnan organisaatio on selvitetty yksityiskohtaisesti, erityisesti 

seulonnan kansallinen ja alueellinen taso, laadunohjaus ja 
tulosten rekisteröinti seulontaesite ja väestölle tiedottaminen, 
potilaiden kulku organisaatiossa, henkilökunnan koulutus ja 
testituloksista tiedottaminen ja neuvonta.

11. Seulonnan aiheuttamat tutkimus- ja hoitokustannukset on kuvattu.
12. Seulonnan vaikuttavuus on arvioitu.
13. Seulonta on jatkuvaa.
14. Seulonnan kokonaiskustannukset ovat kohtuulliset muihin 

terveydenhuoltopalveluihin verrattuna.

Em. kriteerit eivät nykytietämyksen mukaan mahasyövän seulonnan 
osalta täyty.

Edellä todetun perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu 
periaatteessa myönteisesti kaupungin biotekniikkayritysten 
toimintaedellytysten edistämiseen Helsinki Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki – toimenpideohjelman mukaisesti mutta toteaa, että 
aloitteessa ehdotetun seulontamenetelmän pilotointi Helsingissä ei ole 
perusteltua, eikä sosiaali- ja terveyslautakunta näin ollen kannata 
ehdotetun pilotin käynnistämistä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Seulontakriteerit täyttävillä seulontatutkimuksilla on odotettavissa 
terveyshyötyä. Tässä ehdotettu seulontamenetelmä ei täytä 
seulonnalta edellytettyjä kriteerejä eikä toisi merkittäviä terveyshyötyjä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 234
Den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen om ökning av 
rådgivningen och tidsbeställningsmöjligheterna inom 
barnatillsyningstjänsterna

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sanna Vesikansa väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sanna Vesikansa och 15 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att barnatillsyningstjänsterna ska främjas genom att införa 
möjlighet till elektronisk tidsbeställning, e-tjänster och en 
återuppringningstjänst samt genom att utreda rådgivningens rättidighet 
och förebyggande effekt. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att det utvecklingsarbete som föreslås i motionen är 
värt understöd. Det är skäl att social- och hälsovårdsverket snarast gör 
upp en plan i syfte att öka rådgivningen och 
tidsbeställningsmöjligheterna inom barnatillsyningstjänsterna. I 



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 303 (385)
Stadsfullmäktige

Stj/21
23.09.2015

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

planeringen av den elektroniska tidsbeställningen och införandet av en 
återuppringningstjänst är det nödvändigt att beakta de funktionsvillkor 
som stadens IT-program och projektet Apotti förutsätter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 820

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 164

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:
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"Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja 
ohjeistaa sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen 
selkeän toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen 
lyhentäminen) palvelun kehittämisestä vuoden 2016 
käyttösuunnitelman yhteydessä. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös 
yhteistyö järjestöjen kanssa ja raportoidaan jonotusajoista 
lastenvalvojille.

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät sekä vahvistavat lasten huoltoa, 
asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset. 
Lastenvalvojien tehtävistä isyysasiat on laissa määritelty kiireellisesti 
hoidettaviksi.    

Tulevassa lastensuojelua koskevassa selvityksessä huomioidaan 
eroauttamispalvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun 
näkökulmasta.

Lastenvalvojien asiakasmäärä oli vuonna 2014 yhteensä 13 742. 
Helsingissä vahvistettiin 4416 huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa 
sopimusta ja 4300 elatussopimusta vuonna 2014. Avioliiton 
ulkopuolella syntyi Helsingissä 2 851 lasta ja 2701 lapsen isyys on 
vahvistettu vapaaehtoisella tunnustamisella tai tuomioistuimen 
päätöksellä. Asiakasmäärät ovat nousseet vuosittain viidestä 
kymmeneen prosenttia. 

Lastenvalvojien työryhmällä on ollut keskitetty ajanvaraus isyyden 
selvittämistä koskevissa asioissa lokakuusta 2007 lähtien ja lasten 
huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa syksystä 2009 lähtien. 
Asiakkaat saavat ensimmäisen vapaan tai heille sopivan ajan.  

Keskitetty ajanvaraus toimii puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 
9-11, jolloin numeroon vastaa kaksi toimistosihteeriä tauotta ko. aikana. 
Sopivan pituisen ajan varaamiseksi tarvitaan taustatietoja erityisesti 
lasten huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa. Numerossa on vain 
muutaman puhelun jono, koska tavoitteena on pitää odotusaika 
kohtuullisena soittajalle. Puhelinajan laajentaminen ei ole mahdollista. 
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa on selvitetty ja todettu, ettei 
takaisinsoittojärjestelmää ole mahdollista toteuttaa nykyisillä 
resursseilla. 

Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään asiakkaille sopivimmat 
soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun käyttöönoton mahdollisuus.

Lastenvalvojapalvelut ovat kysyttyjä myös neuvonnan näkökulmasta. 
Sosiaali- ja terveysviraston neuvontaan tulleista puheluista viime 
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vuosina noin 10 puhelua päivässä on koskenut lastenvalvojien 
palveluja. 

Ajanvarauksen ruuhkaisuutta on pyritty helpottamaan siirtymällä 
isyysasioissa uuteen käytäntöön 1.9.2014 alkaen. Maistraatti lähettää 
perheoikeudellisiin asioihin ilmoituksen avioliiton ulkopuolella 
syntyneestä lapsesta 1- 2 viikon kuluttua syntymästä. Tiedon saavuttua 
lapsen äidille lähetetään suoraan aika lastenvalvojalle noin 3-5 viikon 
päähän lapsen syntymästä. Vanhempien ei tällöin tarvitse soittaa 
ajanvaraukseen muutoin kuin poikkeustapauksissa (esim. tapaamiseen 
tarvitaan tulkki ). 

Perheoikeudellisissa asioissa on käytössä Lastenvalvojasovelluksen 
ajanvarausosion versio, johon ei ole mahdollista saada kuntalaisen 
sähköistä ajanvarausta. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee 
parhaillaan ajanvarausosion uusimista niin, että siihen voidaan liittää 
Helsingin eAsioinnin kautta myös kuntalaisen ajanvaraus. Sähköinen 
ajanvaraus otetaan käyttöön. Tämä suunnitellaan vuoden 2015 aikana. 
Sähköisten palvelujen kehittämistä ja laajentamista jatketaan Helsingin 
kaupungin tietotekniikkaohjelman 2015–2017 mukaisesti ottaen 
huomioon sosiaali- ja terveystoimen Apotti-järjestelmähankinnan 
asettamat reunaehdot.  

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi isyyslaiksi, joka 
tulee voimaan 1.1.2016. Laki mahdollistaa jatkossa isyyden 
tunnustamisen ennakkoon selvissä tilanteissa äitiysneuvolassa, mutta 
vanhemmat voivat hoitaa asian myös lastenvalvojan luona niin 
halutessaan. Vuoden 2016 aikana saadaan kokemusta uuden isyyslain 
vaikutuksista ja isyysasioista mahdollisesti vapautuvaa resurssia 
tullaan kohdentamaan eroperheiden sopimuspalveluiden saatavuuteen. 

Eroperheiden palvelukokonaisuuteen kuuluu myös perheasioiden 
sovittelu, jossa vanhemmilla on mahdollisuus pohtia perheen tilannetta 
ja mahdolliseen eroon liittyviä ratkaisuja erityisesti lasten 
näkökulmasta. Sovitteluun on mahdollisuus päästä nopeasti ja 
esimerkiksi odotettaessa lastenvalvojan tapaamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lastenvalvojien neuvonta- ja ajanvarauspalvelujen kehittäminen 
edistää kuntalaisten palvelujen saatavuutta. Sähköisen ajanvarauksen 
kehittäminen parantaa lastenvalvojien asiakaspalvelua ja turvaa 
kuntalaisille nopeamman pääsyn palveluun."

Käsittely

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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1. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lausuntoehdotuksen kohtaa 8 muokataan 
seuraavalla tavalla (isoilla kirjaimilla muokkaukset): "Sähköinen 
ajanvaraus OTETAAN KÄYTTÖN. TÄMÄ suunnitellaan vuoden 2015 
aikana."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

2. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään uusi kohta: "Tulevassa lastensuojelua 
koskevassa selvityksessä huomioidaan eroauttamispalvelujen 
kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta." 

Kannattajat: Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

3. vastaehdotus:
Laura Nordström: Heti lausunnon alkuun uusi kohta: "Lautakunta 
kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja ohjeistaa 
sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen selkeän 
toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen lyhentäminen) 
palvelun kehittämisestä vuoden 2016 käyttösuunnitelman yhteydessä. 
Tässä yhteydessä kartoitetaan myös yhteistyö järjestöjen kanssa ja 
raportoidaan jonotusajoista lastenvalvojille."

Kannattajat: Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

4. vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään 
asiakkaille sopivimmat soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun 
käyttöönoton mahdollisuus.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

28.04.2015 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
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Hannu Juvonen

Lisätiedot
Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

maria.kahila(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 3104 3087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 235
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om 
utveckling av hemvården i Helsingfors

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen understödd av 
ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheten att kartlägga nuläget inom hemsjukvården och att 
ingripa i missförhållanden som uppdagats, exempelvis 
underskott i vårdpersonalen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo 
Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter 
sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder 
möjligheten att kartlägga nuläget inom hemsjukvården och att ingripa i 
missförhållanden som uppdagats, exempelvis underskott i 
vårdpersonalen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
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Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Nej-röster: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Blanka: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry 
Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Harri Lindell, Matti Niiranen, Päivi 
Storgård

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Tuomo Valokainens 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 23 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad ska förbättra stadens befintliga hemtjänster 
och hemsjukvård så att arbetsenheterna får tillräckligt med tid att 
planera och genomföra icke-brådskande vårdarbete.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande som social- och 
hälsovårdsnämnden gav 28.4.2015 och konstaterar att 
hemvårdshelheten i Helsingfors omfattar den i motionen avsedda 
hemtjänsten och hemsjukvården. Hemvården är en viktig del av de 
tjänster som stöder boende hemma. Andra viktiga tjänster som stöder 
hemvårdsklienterna och hemvården är servicecentralsverksamheten, 
dagverksamheten, korttidsvården, bedömnings- och 
rehabiliteringsverksamheten, social- och närarbetet, 
rehabiliteringstjänsterna och sjukhusverksamheten. Hemvården 
baserar sig på en individuell service- och vårdplan som utarbetats 
tillsammans med klienten.

De anställdas arbetshälsa inom hemvården stöds på många sätt. 
Arbetsarrangemang görs tillsammans med de anställda för att arbetet 
ska vara bättre under kontroll. Nya arbetstidsformer prövas i några 
närserviceområden i samråd med personalen. Dessutom förbättras 
hemvårdens image som arbetsplats och dess dragningskraft inom 
ramen för ett projekt för attraktiv hemvård. 

Under år 2015 utarbetar avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och 
omsorgstjänster en verksamhetsplan för utveckling av hemvården med 
hjälp av befintliga forskningsdata och riksomfattande 
rekommendationer.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 821

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 147

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta kotihoidon kehittämisestä 
Helsingissä:

"Kotihoito Helsingissä käsittää aloitteessa mainitut kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon. Kotihoito on tärkeä osa kotona asumista tukevia 
palveluja. Muita keskeisiä palveluja ovat palvelukeskustoiminta, 
päivätoiminta, lyhytaikaishoito, arviointi- ja kuntoutustoiminta, sosiaali- 
ja lähityö sekä kuntoutuspalvelut ja sairaalatoiminta, joiden tavoitteena 
on tarjota saumattomat palvelut niitä tarvitseville kaupunkilaisille. 
Kuusikko-vertailujen perusteella ikävakioitu kotihoidon peittävyys 75 
vuotta täyttäneillä oli joulukuussa 2013 Helsingissä 12 %, mikä on 
selvästi korkeampi kuin Espoossa (9 %) tai Vantaalla (8 %). Samoin 
kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin on 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Helsingissä 
korkeampi kuin Espoossa tai Vantaalla.

Kotihoidon palvelu perustuu yksilölliseen palvelu- ja 
hoitosuunnitelmaan. Yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa tai 
muiden läheistensä kanssa sovitaan kotihoidon antamista palveluista ja 
ne kirjataan suunnitelmaan. Jokaiselle asiakkaalle nimetään 
vastuuhoitaja. Lisäksi nimetään erikseen vanhuspalvelulain mukainen 



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 312 (385)
Stadsfullmäktige

Stj/22
23.09.2015

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

vastuutyöntekijä sitä tarvitseville asiakkaille myös kotihoidossa. 
Saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi huolehditaan riittävä 
muiden toimijoiden tuki kotihoitoon, ja muun muassa kotiutustiimi- ja 
kotikuntoutustoiminta on jo aloitettu.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään RAI (Resident Assessment 
Instrument) -arviointi, johon palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä 
liikkumissopimus perustuvat. Kotihoidossa on käytössä 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka antaa reaaliaikaista asiakaskohtaista 
tietoa palvelu- ja hoitosuunnitelman toteutumisesta. Toteutumia 
seurataan ja suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Lisäksi vuoden 2015 
aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla laaditaan 
toimintasuunnitelma kotihoidon kehittämiseksi käyttäen hyväksi 
kansallisia suosituksia ja tutkimustietoa. 

Kotihoidon henkilöstöä kohdennetaan asiakaskunnan muutosten 
mukaan. Kotihoidossa on käytössä säännöllinen mitoitustarkastelu eri 
kotihoitoyksiköiden välillä. Myös henkilöstöllä on pysyvä edustus 
mitoitustyöryhmässä. Välitön asiakasaika on lisääntynyt ja tulee 
edelleen lisääntymään kotihoidossa. Kotihoidossa jatketaan  
sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osuuden nostamista 
nimikemuutoksilla vakanssien vapautuessa. Henkilökunnan osaamista 
kehitetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kehittämällä toimintaa 
monin eri tavoin. Työjärjestelyjä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa 
työn hallinnan lisäämiseksi. Kotihoidon voimavaroja suunnataan muun 
muassa toiminnanohjausjärjestelmän avulla aiempaa paremmin 
tasaten ruuhkahuippuja ja lisäten joustavuutta esimerkiksi 
henkilöstöpoolien avulla. Kotihoidossa kokeillaan muutamalla 
lähipalvelualueella myös uusia työaikamuotoja yhteistyössä henkilöstön 
kanssa.

Henkilöstöjohtamisella varmistetaan avoin viestintä ja asioiden 
yhteinen käsittely kaikilla kotihoidon työpaikoilla. Laajan koko 
henkilöstölle suunnatun Kunta 10 -tutkimuksen tulokset käsitellään 
kaikissa työyhteisössä ja sovitaan kehittämistoimista yhteistyössä 
henkilöstön kanssa. Lisäksi mielikuvaa kotihoidosta työpaikkana ja 
kotihoidon vetovoimaisuutta parannetaan meneillään olevassa 
Kotihoidon vetovoimaisuus -hankkeessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon palveluja järjestetään lainsäädännön ja laatusuositusten 
mukaisesti ja asiakkaita kuullen. Näin vaikutetaan asiakkaiden kotona 
selviämiseen, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä 
henkilökunnan työn sujuvuuteen ja  työturvallisuuteen. Helsingin 
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kaupungin strategiaohjelmassa on ikääntyneisiin liittyviä tavoitteita, 
joissa on huomioitu Helsingin ikääntyneen väestön palvelutarpeet sekä 
toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Maaliskuussa 2015 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitelty kaupunkitasoinen Stadin 
ikäohjelma tukee vahvasti väestön terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamisen tavoitetta myös kotihoidon näkökulmasta."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
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§ 236
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om bättre 
brandsäkerhet för hemmaboende äldre

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att brandsäkerheten hos hemmaboende äldre ska förbättras till 
exempel genom en utredning i samband med bedömningen av 
servicebehovet och hjälp med att hålla brandvarnarna i funktionsdugligt 
skick.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att enligt 
räddningslagen (379/2011) svarar innehavaren av en lägenhet för de 
förpliktelser som berör brandsäkerheten i bostadshus. Hemvården har 
förpliktelse att ge råd om brandsäkerheten i hemmet, kartlägga riskerna 
för brandsäkerheten hemma hos klienterna och enligt möjligheterna 
avlägsna dem i samarbete med klienten och klientens anhöriga. 
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Kartläggningen omfattar testning av funktionen hos klienternas 
brandvarnare med vissa mellanrum. Hemvården rekommenderar att 
klienterna ska skaffa en släckningsfilt och att de inte ska röka i sängen. 
Det är också möjligt att skaffa en spisvakt för klienten eller ta spisen 
helt ur bruk.

Räddningsverket och social- och hälsovårdsverket samarbetar tätt bl.a. 
inom ramen för ett partnerskapsprogram om riskkännedom och 
säkerhetskunskaper och utbildning.

Den största hotbilden för brandsäkerheten på servicebostäder och 
vårdinrättningar är en storolycka som kan förebyggas genom 
samarbete mellan myndigheter, organisationer och den tredje sektorn 
och genom att investera i tekniska säkerhetsystem. Räddningsverket 
har år 2014 inlett en intensifierad kartläggning av brand- och 
utrymningssäkerheten i vårdinrättningarna och service- och 
stödbostäderna i Helsingfors.

Det nationella programmet för den inre säkerheten förpliktar de lokala 
räddningsverken att rikta sitt arbete för utveckling av brandsäkerheten 
till seniorer och vård- och omsorgsinrättningar. Också Institutet för 
hälsa och välfärd främjar riskhanteringen genom sitt forsknings- och 
utvecklingsprojekt STEP om brandsäkerhetspraxisen inom social- och 
hälsovården och räddningslagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 822

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 19.05.2015 § 77

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle 25.2.2015 jätettyyn 
aloitteeseen kotona asuvien vanhusten paloturvallisuuden 
parantamisesta seuraavan lausunnon: 

Valtuustolle jätetty aloite koskee ensisijaisesti vanhusten kotona 
asumisen paloturvallisuuden parantamista.  Aloitteessa sivutaan myös 
palveluasuntojen ja hoitolaitosten palo- ja poistumisturvallisuuden 
tarvetta. Pelastuslaitos näkee molemmat asiakokonaisuudet yhtä 
tärkeinä. Kotona asuvien kohdalla mahdollinen ikävin skenaario on 
yksittäisen vanhuksen tulipalossa menehtyminen. Palveluasunnoissa ja 
hoitolaitoksissa skenaario on pahimmillaan suuronnettomuus. 

Aihealue on varsin laaja ja sen menestyksellinen toteuttaminen 
edellyttää moniviranomaisyhteistyön ohella myös eri järjestöjen ja 
kolmannen sektorin koordinoitua toimintaa sekä taloudellisia 
investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin.

Pelastusviranomaisen valvonnalliset toimenpiteet ja niistä annettavat 
määräykset kohdentuvat aina toiminnanharjoittajaan tai asianosaiseen. 
Toimintatapana ja mallina tällainen asioiden hoitomuoto käsittelee 
asioita yksittäisinä tapauksina.  Tehdyn aloitteen henki on kuitenkin 
tavoitteessaan sellainen, että po. asioita parannettaisiin 
suunnitelmallisesti.

Pelastuslautakunta katsoo pelastuslaitoksen meneillään olevien 
kehittämissuunnitelmien edesauttavan ikäihmisten turvallisen asumisen 
mahdollisuuksia.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
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Lisätiedot
Marko Järvinen, aluepäällikkö, puhelin: 31030160

marko.jarvinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 165

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

”Pelastuslain 379/2011 mukaan asuinrakennusten kohdalla vastuut ja 
velvoitteet ovat huoneiston haltijalla. Yksilöiden 
itsemääräämisoikeuden mukaisesti yksityisasuntojen 
paloturvallisuuden tason määrittelee asukas itse lukuun ottamatta 
velvoitetta palovaroittimesta, lisäksi sähköverkkoon kytketyt 
palovaroittimet ovat taloyhtiöiden vastuulla.

Kotihoidon toiminnan osalta voidaan ajatella, että kotihoidolla on 
neuvontavelvollisuus kotihoidon asiakkaiden kotien 
paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden 
paloturvallisuusriskit ja yhteistyössä asiakkaan kanssa poistaa riskit 
mahdollisuuksien mukaan. 

Kotihoidon palvelutarpeen arviointiin kuuluu kodin turvallisuuden riskien 
arviointi. Riskien arviointiin kuuluu muun muassa liikkumisen esteiden 
poistaminen ja asunnon riittävän valaistuksen huomioiminen sekä 
paloturvallisuuden kartoitus. Paloturvallisuutta kartoittaessa 
huomioidaan, että asiakkailla on toimiva palovaroitin ja sitä testataan 
määräajoin. Asiakkaille suositellaan myös sammutuspeitteen 
hankkimista. Asiakkaita kehotetaan olemaan tupakoimatta vuoteessa. 
Kotihoidon asiakkaille voidaan hankkia myös esimerkiksi liesivahti, tai 
liesi voidaan ottaa pois käytöstä. Kotihoidon asiakkaiden 
paloturvallisuus on yhteistyötä asiakkaan itsensä ja hänen omaistensa 
tai läheistensä kanssa. 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 85 vuotta täyttäville ja hyvinvointia 
edistävät ryhmätilaisuudet 75 vuotta täyttäville sisältävät myös tietoa 
paloturvallisuusriskien kartoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen 
kanssa. Kevään 2015 aikana pelastuslaitos on järjestänyt mittavan 
koulutuskokonaisuuden kotihoidon henkilöstölle. Pelastuslaitoksen 
materiaaleja kotien turvallisuudesta on myös kotihoidon henkilökunnan 
käytössä.
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Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden kotien riskien arvioinnilla on myönteisiä 
terveysvaikutuksia, koska paloturvallisuuden parantaminen vähentää 
palovahinkoja ja lisää asiakkaiden paloturvallisuuden tunnetta ja 
vähentää esimerkiksi liikkumisen esteitä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 237
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om återställande 
av förmånen inom kollektivtrafiken för färdtjänstanvändarna

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska vidta behövliga åtgärder för att färdtjänstanvändarna ska 
återfå rätten till gratis kollektivtrafikresor i den mån de med beaktande 
av sin rörelseförmåga kan anlita kollektivtrafiken. Dessutom föreslås 
det i motionen att användningen av kollektivtrafik ska bli ett verkligt 
alternativ också för rörelsehindrade passagerare i enlighet med 
kollektivtrafikstrategin.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och framhåller att 
kommuninvånarnas möjligheter att ta sig fram i första hand alltid 
tryggas genom kollektivtrafiken, som tillhandahålls av samkommunen 
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Helsingforsregionens trafik (HRT). Färdtjänsten är avsedd att ersätta 
den offentliga kollektivtrafiken när det gäller specialgrupper.

Den färdtjänst som hör till social- och hälsovårdsverkets 
verksamhetsområde och som ersätts med stöd av 
handikappservicelagen och socialvårdslagen är ett alternativ till 
kollektiva trafikmedel för dem som behöver så mycket hjälp med att 
förflytta sig att det inte går att ordna inom den vanliga kollektivtrafiken.

HRT har under de senaste åren aktivt utvecklat kollektivtrafiken i 
regionen så att den blir allt tillgängligare. Metron är planerad så att den 
är lämplig för rörelsehindrade och låggolvsbussar har använts redan i 
många år. Också de nya spårvagnarna och närtågen har låga golv. 
HRT har också tillsammans med medlemskommunerna och andra 
intressentgrupper främjat en utveckling av hållplatserna och stationerna 
med omgivning för att de ska bli tillgängliga. För specialgrupper finns 
det dessutom rabatt- och fribiljetter, som HRT:s styrelse fattade beslut 
om 16.6.2015 (se bilaga 2).

Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande finns i beslutshistorien och 
HRT:s utlåtande som bilaga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 823

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 205

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Lausunto

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

"Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden 
kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden sisällöstä, 
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty 
vammaispalveluasetuksessa.      

Vammaispalveluasetuksen 5 §:ssä todetaan, että kuljetuspalveluja ja 
niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei 
vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan edellä mainittujen 
henkilöiden osalta julkista joukkoliikennettä. 

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat aina 
joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve on 
niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisessä ratkaisussa 
tyydyttämään. 

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävässä kuljetustuessa ei vaadita 
yhtä merkittävää liikkumisen haittaa joukkoliikenteen käyttämiselle kuin 
vammaispalvelulaissa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen saajat 
ovat pääasiassa eläkeiässä olevan vanhuksia, joilla on mahdollisuus 
saada eläkeläisalennus matkakorttiinsa.
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Kuntalaisten liikkuminen turvataan jatkossakin ensisijaisesti julkisella 
liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun 
liikennekuntayhtymä (HSL).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun 
asiakkaille ilmaista HSL-korttia lisää asiakkaiden 
matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas 
käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on toimeentulotuen 
asiakas, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana toimeentulotukea. Muutoin 
tehty päätös ei estä tai vaikeuta asiakkaiden matkustamasta julkisilla 
liikennevälineillä.

Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten 
vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät 
kuitenkaan ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n 
alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten, että kaikissa 
pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen 
ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen 
esteettömyyteen."

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Poistetaan kohta 4

Kannattajat: Anna Vuorjoki

2. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon:

"Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

3. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohta 9

"Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten 
vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät 
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kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin 
kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien 
uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen 
erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys (vastaehdotus 1)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta 4

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

2 äänestys (vastaehdotus 2) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon: "Mikäli asiakas 
on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys (vastaehdotus 3) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohta 9 "Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen 
vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden 
liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin 
kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien 
uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen 
erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen" 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 8 - 0 (tyhjiä 5).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi
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§ 238
Den av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta 
gruppmotionen om ett sysselsättningsprogram för staden

HEL 2015-001844 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen 
vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret 
att det som vägledning för det i elfte stycket avsedda 
verkställighetsprogrammet för sysselsättningen utreds 
om det samtidigt är möjligt att godkänna ett strategiskt 
sysselsättningsprogram för Helsingfors, med riktlinjer för 
bindande kvalitativa och kvantivativa mål och principer 
som verkställighetsprogrammet individualiserar till årliga 
åtgärder och prioriteringar. (Pilvi Torsti)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits 
under diskussionen:

Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Osku Pajamäki hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret 
att det som vägledning för det i elfte stycket avsedda 
verkställighetsprogrammet för sysselsättningen utreds 
om det samtidigt är möjligt att godkänna ett strategiskt 
sysselsättningsprogram för Helsingfors, med riktlinjer för 
bindande kvalitativa och kvantivativa mål och principer 
som verkställighetsprogrammet individualiserar till årliga 
åtgärder och prioriteringar.

Ledamoten Suzan Ikävalko understödd av ledamoten Helena Kantola 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder 
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möjligheten att på försök införa en sex timmars arbetsdag 
på något håll inom stadens service med modell från 
Sverige och evaluerar erfarenheterna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande 
omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp 
till omröstning.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pilvi Torstis 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av svaret att 
det som vägledning för det i elfte stycket avsedda 
verkställighetsprogrammet för sysselsättningen utreds om det samtidigt 
är möjligt att godkänna ett strategiskt sysselsättningsprogram för 
Helsingfors, med riktlinjer för bindande kvalitativa och kvantivativa mål 
och principer som verkställighetsprogrammet individualiserar till årliga 
åtgärder och prioriteringar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Timo Laaninen
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Blanka: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Pilvi Torstis förslag till 
hemställningskläm.

9 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Suzan 
Ikävalkos förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stad utreder 
möjligheten att på försök införa en sex timmars arbetsdag på något håll 
inom stadens service med modell från Sverige och evaluerar 
erfarenheterna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Tuulikki Vuorinen

Blanka: 33
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
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Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tomi 
Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-
Marja Urho

Frånvarande: 1
Pekka Majuri

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Suzan Ikävalkos förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningstjänster, telefon: 09 310 
25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Bilagor

1 SDP:n ryhmäaloite Kvsto 11.2.2015 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en gruppmotion 
undertecknad av 13 ledamöter att det ska utarbetas ett 
sysselsättningsprogram för Helsingfors stad. Motionen lyfter fram de 
viktigaste punkterna i sysselsättningsprogrammet, först och främst att 
sysselsättningsfrågorna ska bli centrala i stadens strategi. I motionen 
föreslås inalles tolv åtgärder eller åtgärdshelheter som syftar till att 
stadens sysselsättningspolitik ska stärkas och sysselsättningen 
handhas effektivare än hittills.

Enligt 22a § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen 
förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är 
föreskrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 329 (385)
Stadsfullmäktige

Sj/25
23.09.2015

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

15 ledamöter. Gruppmotionen ska föreläggas fullmäktige inom åtta 
månader.

Stadsstyrelsen konstaterar att förslaget om att sysselsättningsfrågorna 
ska bli centrala i stadens strategi är aktuellt och värt att understödja. 
Såsom det framhålls i gruppmotionen har kommunernas ansvar för 
långtidsarbetslösheten ökat avsevärt under de senaste åren. Staten 
bär det lagstadgade ansvaret för sysselsättningen, men kommunernas 
ansvar har framhävts genom att de fått ett större finansieringsansvar 
än tidigare för arbetsmarknadsstödet till dem som länge varit 
arbetslösa. Utvecklingstrenden under de senaste åren har varit att 
staten överför en del av sitt ansvar för sysselsättningsfrågorna till 
kommunerna, medan makten och de viktigaste redskapen för att 
handha sysselsättningen blir kvar hos staten. Staden är i nästan alla 
sina sysselsättningsåtgärder beroende av det statliga beslutsfattandet. 
Staten fattar beslut bl.a. om de medel som i form av en lönesubvention 
beviljas för anställning av arbetslösa.

En jämförelse av situationerna i Finland och Danmark ger vid handen 
att det väsentliga i den danska modellen uttryckligen är att inte bara 
ansvaret utan också makten när det gäller sysselsättningsfrågorna har 
överförts till en och samma myndighet i Danmark. Enskilda delar av 
verksamhetsmodellerna i ett annat land kan dock inte direkt tillämpas 
när Helsingfors handhar sysselsättningen. Det är fråga om en helhet, 
där de olika delarnas funktioner har anpassats till varandra. En ändring 
av arbetsfördelningen mellan staten och kommunen kräver ändringar i 
den riksomfattande lagstiftningen. Samtidigt kan staden också göra 
mycket med egna beslut om den så vill. Det är likaså väsentligt med 
kontinuerlig aktivitet gentemot staten när det gäller såväl 
sysselsättningsanslag som nya projekt och försök som främjar 
sysselsättningen. 

I regeringsprogrammet anges det att "en överföring av ansvaret för 
arbetskraftsservice inklusive resurser till kommunerna när det gäller de 
svårast sysselsatta utreds enligt pendlingsregion, i enlighet med 
Danmarks modell. Resurserna och sysselsättningsansvaret 
sammanslås, vilket gör det ekonomiskt attraktivt för kommunerna att 
snabbt anställa arbetskraft." Helsingfors stad har för avsikt att aktivt 
främja en utredning i form av försök i stadsregioner där Helsingfors 
medverkar.

I den nuvarande relationen mellan staten och kommunen är det viktigt 
att satsa på samarbete och partnerskap med den statliga arbets- och 
näringsbyrån där det ingår en tydlig överenskommelse om ansvar, 
roller och uppgifter.



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 330 (385)
Stadsfullmäktige

Sj/25
23.09.2015

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

Stf. stadsdirektören tillsatte vid direktörskollegiets sammanträde 
1.10.2014 en sysselsättningsarbetsgrupp med uppgift att bedöma 
genomslagskraften, kundorienteringen och den ekonomiska 
ändamålsenligheten då staden handhar sysselsättningen och att 
komma med förslag om dessa. Arbetsgruppen hade också till uppgift 
att framställa förslag om hur det är ändamålsenligt att organisera 
sysselsättningsverksamheten som en helhet. Stadsdirektören 
beslutade vid behandlingen i direktörskollegiet 17.6.2015 uppmana 
stadskansliet att bereda en reform av sysselsättningsverksamheten 
utifrån arbetsgruppens förslag. Stadsdirektören beslutade samtidigt 
tillsätta en arbetsgrupp för arbetsmarknadsstödet, eftersom stödets 
kommunandel ökar kraftigt. Denna arbetsgrupp har till uppgift att följa 
hur arbetsmarknadsstödets kommunandel utvecklas och vilken 
genomslagskraft sysselsättningsåtgärderna har och att komma med 
förslag till ytterligare åtgärder för att förbättra sysselsättningen och 
hindra att kommunandelen ökar.

Sysselsättningsarbetsgruppen insåg under sitt arbete att helheten med 
stadens sysselsättningsåtgärder för närvarande är splittrad, vilket 
medför olägenheter både för kontinuiteten inom kundprocesserna och 
för stadens förmåga att komma överens om samarbete med sina 
partner. Enskilda åtgärder är att staden producerar fungerande och 
ändamålsenliga tjänster, men den största utmaningen är att dessa inte 
utgör en klar helhet. Det är därför viktigt att skapa en servicehelhet som 
härleds ur stadens sysselsättningsåtgärder på ett enhetligt sätt och 
som har enhetliga mål. Servicehelheten bör ha tillgång till enhetliga 
arbetsredskap, såsom datasystem, uppföljnings- och responssystem 
och verktyg för bedömning av servicebehovet. 

Sysselsättningstjänsterna bör alltid ha en övergång till den öppna 
arbetsmarknaden som mål. Sysselsättningsresurserna måste 
omorganiseras i enlighet med dessa mål. Genom utveckling av 
sysselsättningsåtgärderna till en enhetlig servicehelhet går det 
samtidigt att säkerställa att alla klienter som omfattas av tjänsterna får 
samma service, exempelvis företagssamarbete för Duuris klienter. Att 
sysselsättningshelheten blir en enhetligare helhet är också en 
förutsättning för att staden ska kunna vara konsekvent och en stark 
förhandlingspart med staten i sysselsättningsfrågor.

Sysselsättningsfrågorna bör såsom det föreslås i motionen bli centrala i 
stadens strategi. Sysselsättningsåtgärderna bör synas starkare som en 
del av strategin på stadsnivå tillsammans med näringslivsfrågorna. Det 
är motiverat att för sysselsättningen utarbeta ett verkställighetsprogram 
baserat på fullmäktigestrategin, där riktlinjerna för de årliga 
prioriteringarna, målen och åtgärderna för sysselsättningen utgör en 
klarare helhet än tidigare. Programmet behandlas i stadsstyrelsen och i 
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en sysselsättningskommitté som tillsätts. De externa ledamöterna i 
kommittén förbinder sig vid de gemensamma målen. 

När det gäller punkterna i gruppmotionen har Helsingfors avancerat på 
följande sätt:

1.

Vid stadskansliet bereds en framställning om tillsättande av en 
sysselsättningskommitté under stadsstyrelsen med representanter för 
stadens ledning och de politiska partierna och dessutom åtminstone 
arbetsmarknadsorganisationerna, företagarna och den tredje sektorn. 
Vid beredningen har det ansetts att sysselsättningskommittén bör 
kallas exempelvis kommissionen för sysselsättningsärenden, så att den 
inte heter lika som den redan befintliga sysselsättningskommittén. Vilka 
roller kommissionen för sysselsättningsärenden och 
sysselsättningskommittén har bör granskas i fortsättningen.  

2.

Sysselsättningsarbetsgruppen gjorde i juni en framställning i enlighet 
med det ovanstående om sättet att handha sysselsättningen. I 
framställningen beaktas både stadens interna och stadens externa 
partnerskap. Beredningen av ett partnerskapsprogram inleddes år 
2015 tillsammans med arbets- och näringsbyrån.

3.

Ett av stadskansliets huvudsakliga mål är tjänster som är anpassade till 
varandra utan skarvar mellan både stadens egna aktörer och 
utomstående aktörer. Detta mål syns starkt också i 
sysselsättningsarbetsgruppens rapport. Respas träningstjänster har för 
sina klienter velat bygga upp en smidig väg till arbete och utbildning. 
Den planerade enheten Ohjaamo vill eliminera skarvarna mellan 
förvaltningarna genom att ge sina klienter en servicemodell gemensam 
för flera förvaltningar. För att sysselsättningen av invandrare ska 
främjas har projektet Töissä Suomessa fått finansiering i syfte att skapa 
smidiga vägar för invandrare att lära sig språk och få jobb, bl.a. har det 
första expathuset i Finland byggts.

Pensionsutredningar görs i enheten för utredning av arbetsförmågan. 
Enheten hör till social- och hälsovårdsverkets byrå för socialt och 
ekonomiskt stöd och sköter också andra uppgifter än 
pensionsutredningar. Den har också många andra klienter än 
arbetslösa. Enhetens verksamhet är starkt förknippad med social 
rehabilitering. Därför är det inte motiverat att placera enheten direkt 



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 332 (385)
Stadsfullmäktige

Sj/25
23.09.2015

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

under servicecentralen för arbetskraft, men pensionsutredningarna bör 
också i fortsättningen vara en viktig del av Duuris serviceutbud.

4.

Att förbättra och uppdatera kompetensen och yrkeskunskaperna har en 
allt större betydelse för arbetslösas möjligheter att få jobb. I syfte att 
öka och uppdatera yrkeskunskaperna ordnar aktörerna inom stadens 
sysselsättningsenheter kompetenskortsutbildning och utvecklar 
delexamina och utbildning i arbetet. Genom utbildning i arbetet påvisas 
en kompetens som förvärvats i en arbetsdominerad inlärningsmiljö och 
som senare kan identifieras och godkännas som en del av studierna.

För att främja sysselsättningen erbjuder utbildningsverket olika 
alternativ att öka kompetensen och fullgöra utbildning på andra stadiet. 
I samråd med stadskansliets sysselsättningsenheter (inklusive Respa) 
genomförs utbildning i arbetet i form av arbetsförsök och 
lönesubventionerat arbete.

Det öppna yrkesinstitut som inrättats med anslaget från Helsingfors 
stads 200-årsjubileum som huvudstad främjar sysselsättningen bland 
unga genom att erbjuda ungdomar som inte har utbildning och som 
står utanför arbetslivet en väg till yrkesutbildning. I det öppna 
yrkesinstitutet är det möjligt att avlägga delar av en examen, att bli 
bekant med olika yrkesbranscher och att slutföra grundskolestudierna. I 
yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto görs studierna dessutom 
mångsidigare. Målet är att erbjuda allt fler vägar att öka 
arbetslivskompetensen.

Vuxeninstitutet Stadin aikuisopistos kompetensprogram för unga vuxna 
(NAO) är riktat till ungdomar i åldrarna 20–29 år med enbart 
grundskoleutbildning. Programmet för unga vuxna går ut på att de unga 
ska inleda studierna, bli vana med studierytmen, fästa avseende vid 
kontroll över livet, studera tillståndskort som främjar sysselsättningen 
och förvärva arbetslivsfärdigheter. Efter en yrkesträningsperiod följer 
branschvisa studier. 

Vid social- och hälsovårdsverkets enhet stöd för sysselsättning sköts 
uppgifter inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte i form av 
utbildning i arbetet. Arbetsuppgifterna inom arbetsverksamheten i 
rehabiliteringssyfte öppnas och det utreds vilken yrkesinriktade 
grundexamen eller examensdel de passar ihop med. För närvarande är 
det möjligt att uppnå kompetens i 19 examensdelar vid enheten stöd 
för sysselsättning.

5.
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Bedömning av servicebehovet är en viktig del av helheten med 
fungerande sysselsättningsåtgärder. I dagens läge används flera sätt 
att bedöma servicebehovet. I lagen om sektorsövergripande 
samservice som främjar sysselsättningen anges det hur 
servicebehovet för arbetslösa klienter bestäms under 
utredningsperioden. Helsingfors TYP-nätverk planerar och utvecklar sin 
verksamhet på det sätt som lagen kräver. I TYP-nätverket deltar 
klienterna i en hälsoundersökning i anslutning till vilken ett index för 
arbetsförmågan fastställs.

I sysselsättningsarbetsgruppens arbete har vikten av att bedöma 
servicebehovet beaktats. För sysselsättningshelheten bör skapas en 
gemensam modell för bedömning av servicebehovet. Det är inte 
ändamålsenligt att Helsingfors bygger upp modellen ensam, utan 
arbetet måste också beakta de riksomfattande projekten för utveckling 
av bedömningen av funktions- och arbetsförmågan. Helsingfors 
kommunala sysselsättningsförsök är redan med i Kommunförbundets 
projekt för mätare av funktionsförmågan.

6.

Det har kommits överens om en arbetsfördelning enligt vilken Duuris 
företagssamarbete är på den statliga arbets- och näringsbyråns ansvar. 
Helsingfors TYP-nätverk håller på och förnyar sin verksamhetsmodell. I 
den nya kundprocessen betonas en serviceväg för främjande av 
sysselsättningen med arbetsgivarsamarbete som en av 
verksamheterna.

I stadens sysselsättningshelhet bedrivs företagssamarbete för 
närvarande i huvudsak av stadskansliets näringslivsavdelning. Genom 
en reform av stadens sysselsättningsåtgärder så att de bildar en enda 
helhet går det bättre att garantera företagssamarbete i staden för alla 
sysselsättningsaktörer. Antalet egna företagskoordinatorer inom staden 
har ökats, och Duuris klienter hänvisas också till deras arbete.

7.

Stadens sysselsättningsenheter har ordnat företagssamarbete med 
olika slags gemensamma projekt, där rekryterande företag har varit 
partner. Till exempel har det med köpcentret Forum kommits överens 
om samarbete inom vilket företagarna i Forum under våren erbjöd 
arbetslösa ungdomar en arbetsprövningsplats för två månader. 
Stadens projekt Respa har bistått företagen i Forum vid rekryteringen 
och vid skötseln av praktiska angelägenheter med arbets- och 
näringsbyrån. Som en del av arbetsprövningen erbjuder staden 
ungdomarna kundtjänstutbildning, en kurs i verbal judo, möjlighet för 
dem som arbetar med livsmedel att få hygienpass och möjlighet att 
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studera finska vid sidan av arbetet. Respas karriärcoachar stöder 
dessutom ungdomarna under arbetsprövningen med personlig 
rådgivning, så att de samtidigt kan bearbeta sina egna fortsatta planer.

För kommunförsöket och vid Respa har det anställts 
företagskoordinatorer med uppgift att organisera företagssamarbete. 
Företagskoordinatorer har också rekryterats för projektet Ohjaamo. 
Målet är att företagssamarbetet ska genomföras med 
samarbetsmodeller som har visat sig vara bra och att skapa nya 
modeller. De preciserade arbetssätten vid företagssamarbete och för 
främjande av matchning kan i fortsättningen också omfatta evenemang 
av typen arbetstorg.

8.

I Helsingfors erbjuds arbetslösa möjligheter att bli sysselsatta vid 
stadens egna förvaltningar och affärsverk. Utöver lönesubventionerat 
arbete är det möjligt för arbetslösa med arbetsprövning eller 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte hos staden. Assisterande 
arbetsuppgifter ordnas speciellt vid social- och hälsovårdsverkets enhet 
stöd för sysselsättning. Enheten ordnar arbetsverksamhet i 
rehabiliteringssyfte i samarbete med exempelvis Stara och hemvården. 
Dessutom finns enstaka platser att tillgå bl.a. vid bibliotek, i 
församlingar, i organisationer, vid daghem och i invånarhus. Det är 
fråga om assisterande arbetsuppgifter, såsom umgänge med äldre, 
ledsagande, små reparationer, insamling av skräp, förbättring av 
omgivningen, gräsklippning osv. Ungefär 1 300 personer börjar årligen 
hos staden i lönesubventionerat arbete.

För att sysselsättningstjänsterna så effektivt som möjligt ska främja 
sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden, är det ändamålsenligt 
att erbjuda arbetstillfällen, arbetsprövningsplatser och 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte mångsidigt i olika branscher och 
inte begränsa sig till någon viss bransch eller till assisterande uppgifter. 
Sysselsättningstjänsten bör utom det tillfälliga jobbet också producera 
ett mervärde med tanke på fortsatt sysselsättning. Enbart assisterande 
arbetsuppgifter innebär inte nödvändigtvis ett tillräcklig mervärde med 
tanke på fortsatt sysselsättning. Därför är det inte ändamålsenligt att 
öka deras tyngdpunkt i servicen i förhållande till det övriga utbudet av 
sysselsättningstjänster.

9.

De olika verksamhetsenheterna inom sysselsättningen samlar in 
kundrespons på olika sätt. Det används bl.a. kundråd och kundenkäter. 
I anslutning till arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte samlas det in 
respons från alla kunder. Kundråd har anlitats för utveckling av 
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verksamheten. Bland annat servicecentret för arbetskraft genomförde i 
fjol en kundenkät, vars resultat har utnyttjats vid planeringen av ny 
verksamhet. Vid Respa har en kamratinstruktör för ungdomar arbetat. 
Någon enhetlig modell för insamling av kundrespons finns dock inte 
inom sysselsättningsverksamheten. Det vore ändamålsenligt att skapa 
ett gemensamt system som tjänar all sysselsättningsverksamhet. Det 
vore också ändamålsenligt om en del av frågorna var desamma inom 
huvudstadsregionen eller i de sex största städernas tjänster, så att 
jämförbarheten blir god. Vid helhetsreformen av 
sysselsättningsåtgärderna bör det beaktas att också ett gemensam 
system för kundrespons ska utvecklas.

10.

Sommararbetssedeln är ett försök genom vilket arbetsgivare som 
anställer en niondeklassare för sommaren med en sommarsedel under 
tiden 1.6–16.8.2015 kompenseras av Helsingfors stad med 300 euro. 
Stadskansliets näringslivsavdelning och ungdomscentralen täcker 
kostnaderna upp till 340 000 euro, så att ungdomscentralen täcker 11,8 
procent och näringslivsavdelningen 88,2 procent av utfallet. 
Sommarsedeln är ett tvåårigt försök, vars fortsättning bedöms utifrån 
resultaten och kostnadseffektiviteten. Finansieringen bedöms som en 
del av helhetsutvärderingen av försöket.

11.

ESF-projektet Hankinnoista duunia (HANDU) i huvudstadsregionen, 
vilket samordnas av Institutet för hälsa och välfärd, inleddes i maj 2015. 
Helsingfors delprojekt stöder att ett sysselsättningsvillkor införs som en 
del av processen inom upphandlingsverksamheten. I projektet utreds 
det vilka de juridiska förutsättningarna för ett sysselsättningsvillkor är 
och hur det fungerar i praktiken. Delprojektet omfattar modeller för 
tillämpningskriterier för sysselsättningsvillkoret från en 
konkurrensutsättningsaspekt, med andra ord exempelvis vid hurdan 
konkurrensutsättning av upphandlingar (upphandlingens karaktär) det 
är ändamålsenligt att sätta en gräns i euro, som då den överskrids 
ålägger vinnaren att sysselsätta ett visst antal långtidsarbetslösa. 
Helsingfors delprojekt genomförs i samråd mellan 
anskaffningscentralen och stadskansliet. Målet med pilotprojektet är att 
sysselsätta tio arbetslösa helsingforsare genom tillämpning av ett 
sysselsättningsvillkor och/eller sociala kriterier.

12.

Om kommunförsöket förlängs, lönar det sig för Helsingfors att 
medverka under förutsättning att det vid det fortsatta kommunförsöket 
finns en reell möjlighet att pröva på nya verksamhetsmodeller i 
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synnerhet för arbetsfördelningen mellan staten och kommunen. 
Helsingfors bör aktivt främja att en i regeringsprogrammet avsedd 
utredning av en överföring av totalansvaret (inklusive resurser) från 
staten till kommunen sker genom försök i stadsregioner där Helsingfors 
medverkar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningstjänster, telefon: 09 310 
25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Bilagor

1 SDP:n ryhmäaloite Kvsto 11.2.2015 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 853

HEL 2015-001844 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Sosialidemokraattisen 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden 
kuudennen kappaleeseen loppuun lisätään Pilvi Torstin 
vastaehdotuksen mukaisesti seuraava:

Samalla kaupunki voi halutessaan omilla päätöksillään tehdä myös 
paljon. Olennaista on myös jatkuva aktiivisuus valtion suuntaan sekä 
työllisyysmäärärahojen että työllisyyttä edistävien uusien hankkeiden ja 
kokeilujen osalta.
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Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: (6) LISÄTÄÄN LOPPUUN Samalla kaupunki voi 
halutessaan omilla päätöksillään tehdä myös paljon. Olennaista on 
myös jatkuva aktiivisuus valtion suuntaan sekä työllisyysmäärärahojen 
että työllisyyttä edistävien uusien hankkeiden ja kokeilujen osalta.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: (26) LISÄTÄÄN LOPPUUN Lisäksi muiden kuntien kuten 
Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyviä kokeiluja seurataan ja 
esitetään niistä seuraavat johtopäätökset ja mahdollinen toteutus 
Helsingissä. Käsittelyfoorumina voisi olla perustettava 
työllisyystoimikunta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: (38) POISTETAAN VIIMEINEN VIRKE: "Tämän vuoksi 
niiden painopistettä..."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: (26) LISÄTÄÄN LOPPUUN Lisäksi muiden kuntien kuten 
Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyviä kokeiluja seurataan ja 
esitetään niistä seuraavat johtopäätökset ja mahdollinen toteutus 
Helsingissä. Käsittelyfoorumina voisi olla perustettava 
työllisyystoimikunta.

Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, 
Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, 
Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: (38) POISTETAAN VIIMEINEN VIRKE: "Tämän vuoksi 
niiden painopistettä..."

Jaa-äänet: 10
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, 
Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
esittelijän muutetun esityksen.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
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§ 239
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om hyllning av 
Touko Laaksonen i samband med centrumbiblioteket

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

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.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Seppo Kanerva 
understödd av ledamoten René Hursti under diskussionen hade 
föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

10 omröstningen

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

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny 
beredning.

Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
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Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto 
Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 4
Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell

Blanka: 5
Ville Jalovaara, Silvia Modig, Tomi Sevander, Tuomo Valokainen, Pertti 
Villo

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde 
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen 
understödd av ledamoten Osku Pajamäki under diskussionen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förusätter att det i planeringen av den 
påtänkta Yttrandefrihetsplatsen framför centrumbiblioteket 
utreds om det är möjligt att placera ett med donationsmedel 
finansierat offentligt konstverk för att hedra konstnären Touko 
Laaksonen livsverk på platsen. Alternativt kan det utredas om 
det är möjligt att i centrumbiblioteket placera en sal som 
tillägnas den finska serieteckningen och som namnges efter 
Touko Laaksonen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nuutti 
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Hyttinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förusätter att det i planeringen av den 
påtänkta Yttrandefrihetsplatsen framför centrumbiblioteket utreds om 
det är möjligt att placera ett med donationsmedel finansierat offentligt 
konstverk för att hedra konstnären Touko Laaksonen livsverk på 
platsen. Alternativt kan det utredas om det är möjligt att i 
centrumbiblioteket placera en sal som tillägnas den finska 
serieteckningen och som namnges efter Touko Laaksonen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Leo Stranius

Nej-röster: 13
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Harri Lindell, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Pia 
Pakarinen, Timo Raittinen, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Tuulikki Vuorinen

Blanka: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo 
Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo 
Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi 
Storgård, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nuutti Hyttinens förslag 
till hemställningskläm. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
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leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 35 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att principen om användning av en procentandel av medlen för 
konstprojekt ska tillämpas i anslutning till centrumbiblioteksprojektet för 
att hedra konstnären Touko Laaksonen livsverk. Det påpekas i 
motionen att Laaksonen hör till de internationellt mest kända finländska 
bildkonstnärerna. Många internationellt berömda konstnärer har tagit 
intryck av honom, och hans produktion har ställts ut i betydelsefulla 
konstmuseer. I motionen hänvisas utom till de konstnärliga meriterna 
och utmärkelserna också till att Laaksonen under fortsättningskriget 
beviljades frihetskorset.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden har erkänt Touko Laaksonens 
förtjänster som konstnär. Som det framgår av konstmuseets utlåtande, 
ordnade museet redan år 2006 utställningen Tom of Finland i 
Glogalleriets lokaler. Staden har dock inte bekostat minnesmärken över 
personer. Denna linje har följts såväl i projekt som genomförs med 
konstmuseets anslag som i projekt finansierade med procentmedel. Ett 
offentligt konstverk tillägnat Touko Laaksonen skulle därmed kräva att 
en utomstående donator står för finansieringen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 825

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 54

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna 
henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös 
vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja 
ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu 
yhdistys tai säätiö. 

Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella 
toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä 
kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja 
muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia 
valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. 
Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat 
olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta.



Helsingfors stad Protokoll 14/2015 344 (385)
Stadsfullmäktige

Sj/26
23.09.2015

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

Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja 
päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 21

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”keskustakirjasto-hankkeen 
yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen 
elämäntyön muistamiseen”. Esimerkkeinä muistamisen tavoista 
mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai 
pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa.

Taidemuseo tuntee Touko Laaksosen taitelijanuran ja tunnustaa hänen 
ansionsa. Taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 kansainvälisesti 
merkittävän suomalaistaiteilijan näyttelyn "Tom of Finland" Kluuvin 
gallerian tiloissa. 

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna 
henkilömuistomerkkejä. Muistomerkkialoitteet tulevat usein lahjoittajilta, 
jotka myös vastaavat rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä 
lahjoittajia ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten 
perustettu yhdistys tai säätiö. 

Prosenttiperiaatteella toteutettavissa hankkeissa on taidemuseolla 
tarkkaan määritelty asiantuntijarooli sekä taiteilija- että 
taideteosvalinnoissa. Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä 
rakennuksen suunnittelijoiden, käyttäjien sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty taidehanke 
prosenttiperiaatteella toteutettavaksi. Tämä keskustakirjaston 
prosenttiperiaatehanke on edennyt ja hankkeessa taidemuseon lisäksi 
ovat olleet edustettuna kaupungin johto, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
sekä Kiinteistövirasto.
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Taidemuseo ei yllämainittuihin seikkoihin viitaten tule olemaan asiassa 
aloitteellinen, vaan jatkaa käynnistetyn keskustakirjaston 
prosenttiperiaatehankkeen valmistelua.

Lausunto kaupunginhallitukselle. 

Esittelijä
Maija Tanninen-Mattila
taidemuseon johtaja

Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi
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§ 240
Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om mer 
gatukonst och graffiti i Banan

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Framställning 

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Vesa Korkkulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det ska beställas mer graffiti och gatukonst till Banan, vid behov till 
hela Banans längd, eller att en del av Banan ska bli en offentlig 
graffitivägg för alla.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för fullmäktige ska stadsstyrelsen 
förelägga stadsfullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena från nämnden för allmänna 
arbeten, stadsplaneringsnämnden, direktionen för konstmuseet och 
ungdomsnämnden, i vilka man förhåller sig positivt till att utveckla 
gatukonsten. Samtidigt konstaterar man i utlåtandena att samarbete 
mellan förvaltningar är en förutsättning för att driva projekten vidare. 
Bland annat miljön och trafiksäkerheten ska beaktas när 
förläggningsplatser för gatukonst och graffitimålning planeras.
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På basis av utlåtandena lämpar sig Banan inte till alla sina delar för 
graffiti. I utlåtandena hänvisar man till banschaktets kantmurar av granit 
och de kala bergen. En allmän graffitivägg kan inte heller förläggas till 
närheten av cykeltrafik. Det finns dock även lämpliga platser för graffiti 
vid Banan. Det framgår av ungdomsnämndens utlåtande att 
ungdomscentralen planerade graffiti- och gatukonstprojekt för Banan 
för sommaren 2015 men projekten förverkligades inte. Enligt 
stadsstyrelsens uppgifter planerar ungdomscentralen för närvarande 
ett målningsprojekt på Banan för sommaren 2016. Planeringen sker i 
samarbete med konstmuseer i området.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att gatukonst- 
och graffitiprojekt ska planeras inom staden i samarbete med flera 
förvaltningar. Det är motiverat att göra upp spelregler för behandling av 
projekt för graffiti- och gatukonst i syfte att precisera 
tillvägagångssätten för projekten och säkerställa 
informationsförmedlingen mellan förvaltningarna. I spelreglerna kan 
man även precisera hur man samarbetar med konstnärer och hur 
invånarna i området och andra invånare kan delta i planeringen. 
Stadsstyrelsen anser att det faller sig naturligt att ungdomscentralen 
har ansvaret för samordningen av projekten och evenemangen i tätt 
samarbete men stadens övriga förvaltningar. På motsvarande sätt är 
det naturligt att ungdomscentralen inleder beredningen av spelreglerna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Vesa Korkkulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 826

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 02.06.2015 § 267

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Taidehankkeiden koordinointi kuuluu Helsingin kaupungin 
taidemuseolle, joka vastaa julkisten tilojen taidehankinnoista ja niiden 
liittämisestä osaksi taidemuseon kokoelmaa.

Seinämaalaukset ja graffitit mielletään perinteisesti olevan katutaidetta. 
Siihen kuuluvaksi luetaan myös veistos-, installaatio- ja pop up taidetta.

Rakennusvirasto on vuokrannut taiteilija Viva Granlundille Baanan 
varrelta paikkoja vuoden 2018 loppuun asti taideteoksia varten. 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanalla olevat 
luonnonkivipintaiset osat tai avokalliot eivät sovellu graffiteille ja 
graffiteille on myös Baanalla vähän tilaa. Graffiteille olisi parasta varata 
paikka muualta, jossa olisi enemmän tilaa, kaupunkikuva sallisi 
joustavammin maalausten voimakkaan ilmeen ja taidelajille ominaisen 
jatkuvan muutoksen. Mahdollisen graffitiseinän tulee myös soveltua 
muiden taidehankkeiden sisältöön ja ilmeeseen. Myös kaikkien 
muidenkin uusien Baanan taidehankkeiden tulee sopia paikan 
kaupunkikuvaan.

Yleisten töiden lautakunta on esittänyt, että rakennusvirasto, 
nuorisoasiankeskus, kulttuurikeskus ja taidemuseo kartoittaisivat ensin 
yhdessä Helsingin sopivimmat katutaidepaikat. Tämä rohkaisisi 
kehittämään katutaidetta osana yhteistyö- ja toimintamalleja sekä 
rikastuttaisi kaupunkikulttuuria.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta 
edellä mainituin huomautuksin.
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Käsittely

02.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: 
Neljännen kappaleen ensimmäinen lause korvataan lauseella: 
"Rakennusvirasto on vuokrannut taiteilija Viva Granlundille Baanan 
varrelta paikkoja vuoden 2018 loppuun asti taideteoksia varten."

Esittelijän muutos 2: 
Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: "Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että Baanalla olevat luonnonkivipintaiset osat tai 
avokalliot eivät sovellu graffiteille ja graffiteille on myös Baanalla vähän 
tilaa."

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanalla olevat 
luonnonkivipintaiset osat tai avokalliot eivät sovellu graffiteille ja 
graffiteille on myös Baanalla vähän tilaa.

Kannattajat: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutos 2: 
Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että Baanalla olevat luonnonkivipintaiset osat tai 
avokalliot eivät sovellu graffiteille ja graffiteille on myös Baanalla vähän 
tilaa.
EI-ehdotus: Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanan luonnonkivipintaiset 
osat tai avokalliot ovat haasteellisia graffititaideteoksille. Baanalla 
taideteosten toteuttaminen tulee valmistella huolella rajoitetun tilan 
vuoksi.

Jaa-äänet: 5
Maria Landén, Jarmo Nieminen, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, 
Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 3
Antti Möller, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mariam Rguibi
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26.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 165

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Baanan rakentamisen yhteydessä merkittävän osan kustannuksista 
muodosti ympäristön elävöittäminen. Graffitiseinä oli suunnittelun 
alkuvaiheissa myönteiseksi koettu ympäristöelementti. 
Suunntteluprosessin aikana järjestettiin kaksi opiskelijakilpailua 
Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulu) kanssa. Opiskelijat saivat vapaasti 
suunnitella taidetta Baanalle. Palkitut työt esittivät mm. taidevalaistusta 
alikulkuihin ja puuistutuksia Pohjoisen Rautatiekadun ja Baanan 
välialueelle. Voittajatöitä ei sellaisenaan toteutettu. Sen sijaan 
kaupungin taidemuseo tilasi graffititaideteoksen Baanan länsipäähän 
Janne Siltaselta. 

Katutaiteen ja graffitien sijainti tulee tarkastella ympäristön ja 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tilattua pysyvää katutaidetta 
voidaan sijoittaa myös pyöräliikenteen käyttämälle puolelle, koska itse 
maalaustapahtuma on kertaluonteinen. Sen sijaan avointa 
graffitiseinää ei voida sijoittaa pyöräliikenteen läheisyyteen, koska se 
aiheuttaisi konflikteja pyöräilijöiden ja maalareiden kesken. Graffitin 
maalaus on luonteeltaan maalaamista ja teoksen väliarviointia vuoron 
perään, joka vaatii tilaa. Taiteilija ja pyöräilijä eivät pysty arvioimaan 
toistensa liikkumista ja siksi mahdollinen avoin graffitiseinä tulee sijaita 
mahdollisimman etäällä pyörätiestä.

Ratakuilun graniittiset reunamuurit ovat sellaisenaan 
kaupunkikuvallinen ja taiteellinen arvokohde, joita kannattaa varjella. 
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Näiden hallitsematon maalailu vaikuttaisi kielteisesti Baanan jalankulku 
ja pyöräily-ympäristöön. 

Katutaide kuuluu kaupungin monimuotoisuuteen ja piristää katukuvaa 
merkittävästi. Taiteen tekeminen tai katsominen ei saa aiheuttaa 
kuitenkaan turvallisuusriskiä tai sujuvuushaittaa muille Baanan 
käyttäjille. Katutaiteen ja graffitien tulee myös sopia ympäristöön eikä 
taiteen harjoittaminen saa aiheuttaa melu- tai muuta haittaa ympäristön 
asukkaille. Katutaiteelle sopivia paikkoja löytyy aikaisempien 
kilpailujenkin perusteella Baanan varrelta. Tämä edellyttää 
yksityiskohtaista suunnittelua, jossa rakennusviraston ja taidemuseon 
rooli korostuu. Miellyttävä ympäristö houkuttelee kulkijoita Baanalle, 
jolloin sosiaalinen turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranevat 
entisessä ratakuilussa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 36

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Vesa Korkkulan ja 
muiden allekirjoittamasta 
valtuustoaloitteesta: Baanalle lisää katutaidetta ja graffitia. 

Aloitteessa todetaan, että: ”Vuonna 2012 avattu Baana on entiseen 
ratakuiluun rakennettu 1,3 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä, 
joka kulkee Kiasmalta Ruoholahteen. Väylällä on omat kaistat 
polkupyörille ja jalankulkijoille. Sen varrelle on istutettu lähes 180 
puuta, 4000 pensasta, köynnöksiä ja perennoja. Pyörä- ja kävelyteitä 
reunustavat kalliot ja kivimuurit.

Baanan Marian sairaalan kohdalla olevia kivimuureja ja kallioita 
elähdyttää taiteilija Janne Siltasen katutaideteos Love Helsinki. 
Helsingillä on pitkä kokemus tilaustyönä tehdyistä graffiteista. Kuuluisin 
niistä on vuonna 1991 Kulosaaren melumuuriin maalattu 
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teoskokonaisuus, joka Stop Töhryille projektin yhteydessä maalattiin 
umpeen. 

Me tämän aloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Baanalle tilataan 
lisää (tarvittaessa vaikka koko pituudelta) graffiti-/katutaidetta tai osasta 
baanaa tehdään julkinen kaikille avoin graffitiseinä.”

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen teoksista 
Baanalle. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin 
hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus 
ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus tällä 
hetkellä on kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. Taidemuseo näkee, 
että katutaiteessa tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, 
Kulttuurikeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan 
tuloksen katutaiteen tuottamisessa Helsingin katukuvaan.  

Taidemuseo toteaa, että Baana olisi sopiva kohde taideteoksille. 
Baanan varrella sijaitsee useampi keskustan taidemuseoista: Kiasma, 
tuleva Amos Andersonin taidemuseo sen lähettyvillä sekä 
Tennispalatsissa Helsingin taidemuseo sen varressa. Janne Siltasen 
Love Helsinki-teos on toteutettu taidemuseon hankkeena 
prosenttiperiaatteella. Taidemuseolla on ollut muitakin suunnitelmia 
taideteosten toteuttamiseksi Baanalle, mutta näitä ei ole vielä 
käynnistetty. Taidemuseo toteaa, että mahdollisuudet toteuttaa 
katutaidetta Baanalle olisi hyvä nyt tutkia. 

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä.  

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 55

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.
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Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on pystyttänyt eri puolille 
kaupunkia kaikille avoimia luvallisia maalauspaikkoja. Näiden lisäksi on 
toteutettu tapahtumia ja projektimaisia kohteita kuten työmaa-aitoja. 
Edistyneemmät maalarit, joista osa on ammattitaiteilijoita, ovat 
toivoneet mahdollisuutta toteuttaa myös kestoltaan pitkäaikaisempia 
projekteja. Näitä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sillanalusiin ja 
alikulkutunneleihin. Pysyvämmät rakenteet avataan pilottimaisesti 
kohteisiin, joissa kaivataan katutaiteen piristävää otetta. Pysyvien 
rakenteiden osalta nuorisoasiainkeskus voi neuvotella luvat 
rakennusvirastolta ja jakaa ne eteenpäin maalariryhmille.  Tavoitteena 
on, että alueilla olisi julkisen taiteen tekemistä varten sekä kaikille 
avoimia maalauspaikkoja että projektiluontoisesti maalariryhmille 
annettavia pitempiaikaisia kiinteitä maalauspaikkoja. Lisäksi tarvetta on 
tapahtumien ja kaupunkilaisten tarpeen mukaan liikuteltaville 
maalauspinnoille. Nämä voisivat olla katutaidevaunun rinnalla 
esimerkiksi merikontteja. 

Nuorisoasiainkeskus hakee rakennusvalvontavirastolta lupaa Baanan 
kivimuurien saamiseksi laillisiksi maalauspaikoiksi jo kesällä 2015. 
Kesän 2015 katutaide- ja graffitihanke toteutetaan yhdessä taidemuseo 
Kiasman sekä helsinkiläisten katutaidemaalareitten kanssa. 
Tarkoituksena on järjestää yhteinen maalaustapahtuma Baanalla 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mikäli Baana saadaan jatkuvaan 
katutaidekäyttöön, on alustavasti suunniteltu, että maalaustapahtumia, 
jolloin maalaukset uusitaan, järjestettäisiin noin kaksi kertaa vuodessa.

Myös Kulosaaren melumuurin uudelleen maalaamisen suunnitelmia on 
valmisteltu pitkälle ja lupaa haettaneen rakennusvalvontavirastolta 
kuluvan kevään aikana. Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja 
graffititapahtumia ja laillisia maalauspaikkoja koordinoi Nuorten 
toimintakeskus Hapessa sijaitseva katutaidetoimisto.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi
Antti Salminen, mediatuottaja, puhelin: 310 71609

antti.j.salminen(a)hel.fi
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§ 241
Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en 
fotbollsplan för juniorer vid Kasbergets idrottspark

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att en plan för hobbyfotboll för juniorernas behov ska avgränsas 
på ängen intill Kasbergets idrottspark.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Idrottsnämnden har konstaterat i sitt utlåtande med anledning av 
motionen att den äng som tas upp i motionen utgör en del av ett mer 
omfattande parkområde i Poroviken och att parkområdet landskaps- 
och rekreationsmässigt är en väsentlig del av grönområdesnätet i 
Hertonäs, Kasberget, Tammelund och Degerö.

Byggnadskontoret har år 2011 låtit göra upp en vård- och 
utvecklingsplan för Poroviksparken enligt vilken gräsområdena ska 
hållas öppna för spel- och vistelseändamål. Man får fritt på egen hand 
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idka olika slags fritidsverksamhet i området utan reserveringar, och 
redan i nuläget spelar man ofta fotboll på ängen. Stadsstyrelsen anser 
att det inte är nödvändigt att avgränsa ett område bara för fotboll utan 
önskar att området bevaras i fritt och mångsidigt bruk för alla invånare i 
kommunen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 827

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 111

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Lausunto
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Liikuntalautakunta antoi lausunnon Tuomas Rantasen ym. valtuutetun 
valtuustoaloitteesta Roihuvuorenkentän yhteyteen tehtävästä junioreille 
suunnattavasta harrastusjalkapallokentästä: 

Aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa puistoaluetta. 
Puistoalue on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta hyvin merkittävä 
osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon, ja Laajasalon 
viheralueverkostoa. 

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelman. Alue, jota ehdotetaan jalkapallon käyttöön, on 
osa puistoaluetta joka rajautuu Porolahteen. Suunnitelman mukaan 
nurmialueet pidetään avoimina peli- ja oleskelunurmina. 

Aluetta ei ole syytä rajata aidalla. Alueen toivotaan pysyvän kaikkien 
kuntalaisten vapaassa käytössä, jotta alueella saa omatoimisesti 
vapaasti harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia. Puistossa 
pelataan usein mm. jalkapalloa, erilaiset ryhmät tapaavat puistossa, 
sopivat joukkueet ja ryhtyvät pelaamaan.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Jyrki Inkinen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 242
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om främjande av 
gatukonst i Helsingfors

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Petra Malin väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
stadsstyrelsens svar att det utreds om ett lämpligt 
pilotområde för gatukonst kan hittas under år 2016 som en 
del av arbetet i den arbetsgrupp som dryftar spelreglerna 
för gatukonst.  (Petra Malin)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sami 
Muttilainen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
stadsstyrelsens svar att det utreds om ett lämpligt 
pilotområde för gatukonst kan hittas under år 2016 som en 
del av arbetet i den arbetsgrupp som dryftar spelreglerna 
för gatukonst. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Petra Malins 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
stadsstyrelsens svar att det utreds om ett lämpligt pilotområde för 
gatukonst kan hittas under år 2016 som en del av arbetet i den 
arbetsgrupp som dryftar spelreglerna för gatukonst. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna 
Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 3
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Petra Malins förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 32 andra ledamöter har föreslagit att 
Helsingfors ska främja gatukonst till exempel genom att välja ett 
pilotområde för gatukonst i vilket invånarna i området kan planera 
gatukonstverk tillsammans med gatukonstnärer. Man hänvisar i 
motionen till Förortsfonden och procentuella anslag som möjliga 
finansieringskällor för verksamheten.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

I utlåtandena från nämnden för allmänna arbeten, ungdomsnämnden 
och direktionen för konstmuseet med anledning av motionen förhåller 
man sig positivt till att främja gatukonst. I utlåtandena har man gestaltat 
olika sätt att hitta lämpliga rum för gatukonst, liksom också sätt att 
främja dessa projekt. I alla utlåtanden betonar man vikten av 
samarbete mellan förvaltningarna. Samarbetet har också blivit tätare 
än tidigare.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är motiverat att göra upp spelregler 
för behandling av projekt för graffiti- och gatukonst i syfte att precisera 
tillvägagångssätten för projekten och säkerställa 
informationsförmedlingen mellan förvaltningarna. I spelreglerna kan 
man även precisera hur man samarbetar med konstnärer och hur 
invånarna i området och andra invånare kan delta i planeringen. 
Stadsstyrelsen anser att det faller sig naturligt att ungdomscentralen 
har ansvaret för samordningen av projekten för gatukonst och graffiti i 
tätt samarbete men stadens övriga förvaltningar. På motsvarande sätt 
är det naturligt att ungdomscentralen inleder beredningen av 
spelreglerna.

I utlåtandena förhåller man sig positivt till att välja ett pilotprojekt för 
gatukonst. Ett sådant pilotprojet kan också fungera som underlag för 
beredningen av spelreglerna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 828

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 19.05.2015 § 241

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa valtuustoaloitteen katutaiteen 
edistämisestä olevan kannatettava. Rakennusvirasto hallinnoi yleisiä 
alueita eli katuja ja viheralueita ja myöntää sijoituslupia sekä 
väliaikaiselle että pysyvälle katutaiteelle. 

Sopivimmat paikat katutaiteelle yleisillä alueilla voidaan kartoittaa 
yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja 
taidemuseon kanssa. Kartoitus on mahdollista toteuttaa kaikille 
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avoimena kerro kartalla -kyselynä. Ehdotetuista paikoista sopivimmat 
varataan katutaiteelle. Samassa yhteydessä on mahdollista luoda ja 
kehittää toimintatapaa yhdessä taitelijoiden ja kaupungin kanssa.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue 
tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan 
asukasyhteistyön alueena. Tällainen kaupunginosa voisi sijaita 
esimerkiksi jonkin aluerakentamisprojektin alueella. Pilottihankkeesta 
saatavat kokemukset voisivat jalostua jatkossa myös muita 
vastaavanlaisia osallistavia hankkeita tukeviksi yhteistyö- ja 
toimintamalleiksi. Tämä rohkaisisi niin ideoiden esittäjiä kuin 
viranhaltijoita mahdollistamaan kaupunkikulttuurin rikastumista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 
valtuutettu Petra Malinin aloitteesta koskien katutaidetta 29.5.2015 
mennessä.

Monet kaupunkielämää elävöittävät ehdotukset koskevat useampia 
virastoja. Käsittelyprosessit ovat usein valitettavan monimutkaisia ja 
siksi hitaita. Lisäksi ehdotuksissa vastuita ja velvoitteita ei olla aina 
mietitty etukäteen. Tämä hankaloittaa ehdotusten toteutumisen 
mahdollisuuksia.

Rakennusvirastolla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi huolehtia 
katutaiteen ylläpidosta, kuten puhdistamisesta ja maalauspintojen 
kunnostamisesta. Vastuu katutaideteoksesta tulee olla hankkeeseen 
ryhtyvällä tai teoksen omistajalla. 

Rakennusvirasto pitää hyvänä mallia, jossa sopimuskumppaneina ovat 
kaupunki ja yhdistys tai muu järjestäytynyt taho yksityishenkilön sijaan. 
Tällöin sopimuskäytännöt ovat selkeämmin määriteltävissä molempien 
osapuolten yhteisten näkemysten mukaisina. Malli on käytössä 
esimerkiksi kaupunkiviljelijöillä. Malli helpottaisi sekä katutaiteilijoita 
että lupien käsittelijöitä nopeuttaen käsittelyaikoja ja edesauttaen 
ehdotusten toteutumista.

Käsittely

19.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos: Poistetaan ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva 
väliotsikko "Tiivistelmä".

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa 
lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunnan mielestä 
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Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi 
erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 37

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Petra Malinin ja 
muiden allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta katutaiteen edistämisestä 
Helsingissä.  

Aloitteessa todetaan, että: ”Katutaide eli rakennusten seiniin tai 
esimerkiksi muureihin tai alikulkutunneleihin maalattu taide on 
taidemuotona helposti saavutettavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa. Sillä 
voidaan luoda kaupunginosalle omaa identiteettiä tai lisätä 
kaupunginosien kiinnostavuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta.

Monissa Euroopan kaupungeissa katutaide on nähty positiivisena 
lisänä kaupunkikuvaan ja joissakin kaupunginosissa katutaiteen 
tekemiseen kannustetaan. Esimerkiksi Rooma on alkanut elävöittää 
lähiöitä ja teollisuusalueita katutaiteella. Roomassa alueen asukkailla 
on myös ollut mahdollista osallistua alueensa katutaideteosten 
suunnitteluun yhdessä katutaiteilijoiden kanssa. Myös Vantaalla on 
lähdetty kehittämän Myyrmäen kaupunginosaa katutaiteen 
erityisalueena.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistäisi 
katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen, 
jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa 
suunnitella alueelle katutaideteoksia. Yksi tapa rahoittaa toiminta voisi 
olla lähiörahasto. Uusilla alueilla on saatu hyviä kokemuksia 
taideteoksiin käytettävästä prosenttiperiaatteesta. Asiassa voitaisiin 
tehdä myös yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.” 

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen 
edistämisestä Helsingin kaupungin alueella. Taidemuseo toteaa, että 
uusilla asuinalueilla on mahdollista toteuttaa tilapäisiä katutaideteoksia 
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alueiden rakennusaikana. Prosenttiperiaatetta on mahdollisuus käyttää 
myös muunlaisten teosten toteuttamisessa: Taidemuseo on tuottanut 
prosenttiperiaatehankkeena Janne Siltasen kaupunkitaideteoksen 
”Love Helsinki” Baanalle. Baana onkin yksi mahdollinen paikka 
katutaiteelle, mutta myös muita vaihtoehtoisia paikkoja tulisi selvittää.

Taidemuseo toteaa, että olisi hyvä tutkia mahdollisuudet edistää 
katutaiteen tekemistä, esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen 
Helsingistä. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin 
hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus 
ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus katutaiteen 
alalta on tällä hetkellä kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. 
Taidemuseo näkee, että katutaiteen tuottamisessa Helsingin 
katukuvaan tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, Kulttuurikeskuksen 
ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan tuloksen. 

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä.  

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 54

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus on mielellään mukana edistämässä Helsingin 
asuinalueiden viihtyisyyttä katutaiteen keinoin. Tällä hetkellä 
kaupungissa on 12 pysyvää laillista maalausseinää sekä liikuteltava 
katutaidevaunu ja -auto, jotka toimivat maalauspintoina mm. erilaisissa 
asukastapahtumissa ja monilla festivaaleilla. Nuorisoasiainkeskus käy 
keskustelua maalareitten kanssa, valvoo maalausseinien siisteyttä ja 
koordinoi maalaustapahtumia sekä maalausten dokumentointia. 
Kaupunkilaisten halusta osallistua maalaustapahtumiin kertoo 
liikuteltavien maalauspintojen suosio – lähes koko kesä 2015 on jo 
varattu sekä auton että vaunun osalta. Katutaideseinät ovat olleet 
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voimakkaasti esillä myös nuorten Ruuti-järjestelmän ja osallistavan 
budjetoinnin kautta esille nousseissa aloitteissa.

Ajatus katutaiteen pilottialueen valitsemisesta ja siellä toimimisesta 
asukkaita osallistaen on kannatettava ja nuorisoasiainkeskus antaa 
mielellään asiantuntemuksensa mahdollisen hankkeen käyttöön. 
Toivomme, että mahdollista pilottialuetta valittaessa myös alueen 
nuorten ääntä kuunneltaisiin ja valintaa ohjaisivat esim. nuorten 
alueelliset osallistavan budjetoinnin, RuutiBudjetin, hankkeet. 
Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja graffititapahtumia ja laillisia 
maalauspaikkoja koordinoi Nuorten toimintakeskus Hapessa sijaitseva 
katutaidetoimisto.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi
Antti Salminen, Mediatuottaja, puhelin: 31071609

antti.j.salminen(a)hel.fi
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§ 243
Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om tidigarelagd 
ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilka effekter 
tidsschemat för ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulu 
har på ungdomsgården och verksamheten för yngre 
ungdomar där. (Matti Enroth)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Matti Enroth understödd av ledamoten Sara 
Paavolainen under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilka effekter 
tidsschemat för ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulu 
har på ungdomsgården och verksamheten för yngre 
ungdomar där.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

13 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Matti Enroths 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilka effekter 
tidsschemat för ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulu har på 
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ungdomsgården och verksamheten för yngre ungdomar där.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara 
Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 12
Jasmin Hamid, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Björn 
Månsson, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tuomas Rantanen, Jukka 
Relander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Emma Kari, Harri Lindell, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Tomi 
Sevander, Päivi Storgård, Pilvi Torsti

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Matti Enroths förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matti Enroth och 27 andra ledamöter för fram följande i sin 
motion:

Pakilan yläasteen koulu arbetar i ett hus som ligger i hörnet av Ring I 
och Baggbölevägen, delvis på bullermuren utmed Ring I. Den äldsta 
delen av skolhuset är från år 1939, och flera tillbyggnader har gjorts. 
Skolan har dessutom en paviljongbyggnad. Användningstiden för 
denna går ut år 2019, och någon förlängning beviljas inte. Skolan har 
nu 440 elever och om ett par år 50 fler. En generationsväxling pågår i 
området och bostadsbeståndet förtätas. Skolhuset är ett av de trängsta 
i Helsingfors.   

Det är problem med inomhusluften i huset på grund av ett 
underdimensionerat ventilationssystem, gatudamm från Ring I, som är 
det livligast trafikerade vägavsnittet i Finland, förfallna fönster, radon i 
marken och gamla tekniska konstruktioner. Bullret och trafikdammet 
från Ring I gör att fönstervädring inte är möjlig i klassrummen. 

En inomhusluft- och fuktundersökning som Vahanen-yhtiöt gjorde år 
2011 visar att luftmängden i klassrum och korridorer måste bli dubbelt 
eller t.o.m. fyrdubbelt så stor som den är nu. Enligt lärare och föräldrar 
orsakar den dåliga inomhusluften trötthet, huvudvärk och andra 
symptom. Skolans hälsovårdare gjorde i början av år 2015 en 
övervakningsanmälan beträffande de hälsomässiga förhållandena med 
anledning av lukt från jordkällaren och huvudvärk hos elever.  

Skolhuset blir ännu trängre år 2019 eftersom paviljongbyggnaden inte 
längre får användas och 100 "gamla" elever måste få plats utöver att 
årskullen är större. 

Ombyggnadsprojektet har skjutits upp flera gånger under årens lopp. 
Utbildningsnämnden föreslog år 2013 att ombyggnaden skulle 
påskyndas och inledas senast år 2018. Projektet är åter uppskjutet i 
2015 års budget, till åren 2020–2021. Ett belopp på 11 mn euro är 
reserverat för ändamålet. 

De som står bakom motionen föreslår med hänvisning till det 
ovanstående att staden ska vidta åtgärder som leder till att Pakilan 
yläasteen koulus hus börjar byggas om år 2018.
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Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska 
stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Åtgärder vidtagna för upprustning av Pakilan yläasteen koulus hus; ombyggnadsprojekt

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från fastighetsnämnden och 
påpekar följande:

Pakilan yläasteen koulu har adressen Baggbölevägen 67, 00660 
Helsingfors. Flera fukttekniska undersökningar som gällt kvaliteten på 
inomhusluften har gjorts i skolhuset de senaste åren. Radonhalten har 
också mätts. Lokala reparationer och tätningar har utförts åren 
2011–2015 och utförs för närvarande på basis av undersökningarna 
och mätningarna för att förhållandena ska bli bättre. Kostnaderna för 
dem uppgår till sammanlagt 1,5 mn euro. En omfattande ombyggnad 
planeras dessutom.  

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2015–2024, 
som är bilaga till budgeten för år 2015, ingår ett anslag på 11 mn euro 
för ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus, och det är angivet att 
projektet ska genomföras åren 2020–2021. Stadsstyrelsen beslutade 
17.8.2015 anteckna beredningsläget i fråga om förslaget till budget för 
år 2016, ekonomiplan för åren 2016–2018 och investeringsplan för 
åren 2016–2025. Tidsangivelsen för projektet är i förslaget till 
investeringsplan densamma som i budgeten för år 2015. 

Utbildningsnämnden föreslår i ett utlåtande om utkastet till 
byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2016–2025 att 
ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulus hus ska tidigareläggas till 
åren 2018–2019.

Den årliga husbyggnadsandelen i investeringsramen uppgår de 
närmaste åren till ca 180–190 mn euro. Det har planerats att 
ca 120–140 mn euro ska användas för reparationsprojekt. Den andel 
som gäller utbildningsväsendet uppgår till 70–100 mn euro. 
Ombyggnader i skolhus prioriteras i programmet enligt hur brådskande 
de är.

Stadsstyrelsen påpekar att alla reparationsprojekt, alltså också det som 
gäller ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus, årligen bedöms i 
samband med budgeten enligt hur brådskande de är. Vidare hänvisar 
stadsstyrelsen till utlåtandet från fastighetsnämnden, av vilket det 
tydligt framgår att ombyggnadsanslagen är begränsade. Projekten 
måste alltså prioriteras enligt hur brådskande de är, och om 
ordningsföljden ändras måste något projekt som tidigare ansetts vara 
mer brådskande skjutas upp. Endast i det fall att något projekt som är 
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tänkt att genomföras tidigare blir uppskjutet av olika orsaker kan 
Pakilan yläasteen koulus hus eventuellt byggas om tidigare.  

Syftet med de pågående lokala reparationerna i huset är att lokalerna 
ska kunna användas tills de byggarbeten som hör till den egentliga 
ombyggnaden utförs, vilket som det ser ut nu kommer att ske åren 
2020–2021. 

Stadsstyrelsen påpekar att Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry 
har skickat en petition om att ombyggnaden av Pakilan yläasteen 
koulus hus ska påskyndas och inledas senast år 2018. Petitionen 
motsvarar alltså motionen, som finns i bilaga 1. Föreningen har fått ett 
skriftligt svar baserat på utlåtandet från fastighetsnämnden. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 829

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 307

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Matti Enrothin ym. valtuustoaloitteesta koskien Pakilan 
yläasteen perusparannuksen aikaistamista:

Kiinteistölautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta antamaan 
lausunnon Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:lle, jonka 
vetoomus on liitteenä 3.

Pakilan yläasteen koulurakennus

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 
Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä 
kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime 
vuosina. Niiden perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia ja 
tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan 
perusparannuksen tarpeessa, kuten sekä valtuustoaloitteessa että 
vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todetaan.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma

Pakilan yläasteen perusparannukselle on varattu kaupunginvaltuuston 
12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj. 
euroa siten, että hankkeen toteutus tapahtuisi vuosina 2020 - 2021.

Tilakeskuksen uudessa ehdotuksessa rakentamisohjelmaksi vuosille 
2016 - 2025 hankkeen ajoitus on sama kuin TA 2015:n 10-vuotisessa 
talonrakentamisohjelmassa. Opetuslautakunta on lausunnossaan
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016 - 2025 esittänyt, 
että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018 - 
2019, kuten myös valtuustoaloitteessa esitetään.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on 
lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa, josta perusparannuksiin on 
käytettävissä noin 120 - 140 milj. euroa. Rakentamisohjelmaan on 
ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannushankkeita. Koulujen 
perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella, 
ja kunkin vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava 
huomioon ohjelmaa laadittaessa. Pakilan yläasteen 
perusparannushanketta olisi mahdollista aikaistaa vain muuttamalla 
hankkeiden keskinäistä järjestystä. Hankkeiden ajoitusta ei kuitenkaan 
muutettu tällä talousarvion valmistelukierroksella.
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Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 244
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-010472, 2015-010470, 2015-010471

Beslut

Gruppmotion

 Gruppmotion av Finlands kommunistiska partis och 
Helsingforslistornas fullmäktigegrupp om aktivitet från stadens 
sida för att hjälpa flyktingar

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Kaarin Taipale m.fl. om utnyttjande av 
”Junckers paket” i Helsingfors stadskoncerns investeringar

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en ny mopedhall i 
östra Helsingfors

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 214, 215, 216, 217, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ja 244 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 218, 219, 220, 221 ja 222 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
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 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)

 (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 223 §.

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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

214, 215, 216, 217, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 och 244 § i 
protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

218, 219, 220, 221 och 222 § 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
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Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 

befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

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
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 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts 
myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 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)
 (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

223 § 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

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Matti Enroth Eija Loukoila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.10.2015.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 02.10.2015.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


