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Kokousaika 13.04.2016 18:00 - 20:15

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Abdulla, Zahra
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti saapui 18:07, poissa: 92§, 93§
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö saapui 18:52, poissa: 92§, 93§
Hakola, Juha poistui 19:06, poissa: 96§ - 103§
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe saapui 19:05, poissa: 92§ - 94§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan saapui 18:06, poissa: 92§
Ingervo, Sirkku saapui 18:25, poissa: 92§, 93§
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse saapui 18:12, poissa: 92§, 93§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki saapui 18:13, poissa: 92§, 93§
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka poistui 19:06, poissa: 96§ - 103§
Sevander, Tomi
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 19:15, poissa: 92§ - 94§
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hertzberg, Veronica varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
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saapui 19:07, poissa: 92§ - 94§
Laaksonen, Heimo varajäsen
Malin, Petra varajäsen
Ohisalo, Maria varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Takkinen, Heikki varajäsen

poistui 18:51, poissa: 95§ -  103§
Vainikka, Mirka varajäsen

poistui 19:14, poissa: 96§ - 103§
Vesikansa, Sanna varajäsen
Villo, Pertti varajäsen
Vuorinen, Tuulikki varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
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
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Salo, Outi linjanjohtaja
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Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
92-94 §, 98-103 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
95-97 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
92-93 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
94-96 §

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
97-103 §



Helsingfors stad Protokoll 7/2016
Stadsfullmäktige

13.04.2016

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

Tid 13.04.2016 18:00 - 20:15

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
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti anlände 18:07, frånvarande: 92§, 

93§
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö anlände 18:52, frånvarande: 92§, 

93§
Hakola, Juha avlägsnade sig 19:06, frånvarande: 

96§ - 103§
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe anlände 19:05, frånvarande: 92§ - 

94§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan anlände 18:06, frånvarande: 92§
Ingervo, Sirkku anlände 18:25, frånvarande: 92§, 

93§
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
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Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse anlände 18:12, frånvarande: 92§, 

93§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki anlände 18:13, frånvarande: 92§, 

93§
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka avlägsnade sig 19:06, frånvarande: 

96§ - 103§
Sevander, Tomi
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 19:15, frånvarande: 92§ - 



Helsingfors stad Protokoll 7/2016
Stadsfullmäktige

13.04.2016

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

94§
Valokainen, Tuomo
Vuorjoki, Anna
Hertzberg, Veronica ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Korkkula, Vesa ersättare

anlände 19:07, frånvarande: 92§ - 
94§

Laaksonen, Heimo ersättare
Malin, Petra ersättare
Ohisalo, Maria ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Takkinen, Heikki ersättare

avlägsnade sig 18:51, frånvarande: 
95§ - 103§

Vainikka, Mirka ersättare
avlägsnade sig 19:14, frånvarande: 
96§ - 103§

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

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Räty, Laura 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
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
Erroll, Katri förvaltningsexpert
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
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Kari, Tapio kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

Salo, Outi linjedirektör

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
92-94 §, 98-103 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
95-97 §

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
92-93 §

Antti Peltonen förvaltningschef
94-96 §

Maria Nyfors stadssekreterare
97-103 §
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§ Asia

92 Pj/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

93 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

94 Pj/3 Kyselytunti
Frågestund

95 Sj/8 Yhtenäisten peruskoulujen muodostaminen Vuosaaren alueelle
Inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö

96 Kj/4 Kunnan asukkaan aloite taloudellisten resurssien osoittamisesta kou-
luliikunnan lisäämiseen
Invånarinitiativ om ekonomiska resurser för ökning av skolidrotten

97 Stj/5 Kunnan asukkaan aloite vaikeavammaisten ihmisten aseman paranta-
miseksi
Invånarinitiativ om förbättring av situationen för gravt handikappade 
människor

98 Sj/6 Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyspaikoista
Invånarinitiativ om vinterförvaringsplatser för båtar

99 Sj/7 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen maksuttomista uintilipuista
Invånarinitiativ om avgiftsfria simbiljetter för krigsvärnlösa

100 Kaj/9 Kunnan asukkaan aloite asunnoista ja liiketiloista Puotilan ostoskes-
kuksen paikalle
Invånarinitiativ om bostäder och affärslokaler på Botby köpcentrums 
plats

101 Kaj/10 Kunnan asukkaan aloite suomalaisen muotoilun edistämisestä maan-
käytön suunnittelun, kaavoituksen sekä rakennushankkeiden luvituk-
sen ja toteutuksen yhteydessä
Invånarinitiativ om främjande av finsk design i samband med planering 
av markanvändningen, planläggning samt beviljande av bygglov för 
och genomförande av byggprojekt

102 Kaj/11 Kunnan asukkaan aloite alueellisten poikkeamisten menetelmien ke-
hittämiseksi korjausrakentamisen helpottamiseksi
Invånarinitiativ om utveckling av förfaringssätten för områdesvisa un-
dantag i syfte att underlätta reparationsbyggandet

103 -/12 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 92
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 kol-
masosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjoh-
taja 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 to-
deta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 2 (150)
Kaupunginvaltuusto

Pj/2
13.04.2016

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

§ 93
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Suzan 
Ikävalko ja Timo Laaninen sekä varalle Wille Rydman ja Silvia Modig.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuu-
tettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sami Muttilaisen kysymys kaupungin 
yhteistyökumppaneiden toimintamallien valvonnasta ja valtuutettu Mai-
ja Anttilan kysymys Sote-valmistelun jalkauttamisesta poliittiseen val-
misteluun.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 95
Yhtenäisten peruskoulujen muodostaminen Vuosaaren alueelle

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
yhdistää

 Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

 Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen ja

 Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäi-
seksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet turvata musiikki-, 
ilmaisu-, kuvataide- ja liikuntapainotetun opetuksen jatku-
vuus.  (Petra Malin)

  
2 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Tehtaanpuis-

ton yläasteen, Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-as-
teen yhdistämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi kaupungin-
valtuusto edellyttää, että yläkouluikäisten oppilaiden väistöti-
la-aika ei kestä kohtuuttoman monta vuotta ja että käynniste-
tään selvitys siitä, miten, milloin ja mihin tulee yläkouluikäisille 
pysyvät opetustilat uudessa yhdistyneessä peruskoulussa. 
(Jussi Chydenius)

  
3 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen yhtenäisten 

peruskoulujen muodostamisesta Vuosaareen valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuutta kiirehtiä Vuosaaren lu-
kion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan 
nykyisen rakennuksen huonon kunnon vuoksi. (Johanna Sy-
dänmaa)

Käsittely
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Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti käsitellä tä-
män asian ennen kunnan asukkaan aloitteita.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat 
kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Petra Malin oli valtuutettu Jussi Chydeniuksen kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuudet turvata musiikki-, ilmaisu-, 
kuvataide- ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuus.

Valtuutettu Jussi Chydenius oli valtuutettu Sirkku Ingervon kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Tehtaanpuiston 
yläasteen, Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-asteen yh-
distämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että yläkouluikäisten oppilaiden väistötila-aika ei kes-
tä kohtuuttoman monta vuotta ja että käynnistetään selvitys siitä, 
miten, milloin ja mihin tulee yläkouluikäisille pysyvät opetustilat 
uudessa yhdistyneessä peruskoulussa.

Valtuutettu Johanna Sydänmaa oli valtuutettu Maria Ohisalon kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen yhtenäisten pe-
ruskoulujen muodostamisesta Vuosaareen valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuutta kiirehtiä Vuosaaren lukion uudis-
rakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan nykyisen ra-
kennuksen huonon kunnon vuoksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen. 

1 äänestys
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet turvata musiikki-, ilmaisu-, 
kuvataide- ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuus. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Pekka 
Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puos-
kari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Raz-
myar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Sep-
po Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Ville 
Ylikahri

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Petra Malinin ehdotta-
man toivomusponnen.

2 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Tehtaan-
puiston yläasteen, Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-asteen yh-
distämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että yläkouluikäisten oppilaiden väistötila-aika ei kestä kohtuuttoman 
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monta vuotta ja että käynnistetään selvitys siitä, miten, milloin ja mihin 
tulee yläkouluikäisille pysyvät opetustilat uudessa yhdistyneessä perus-
koulussa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 58
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mut-
tilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna 
Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 27
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Paka-
rinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Jussi Chydeniuksen eh-
dottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdotta-
man toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen yhte-
näisten peruskoulujen muodostamisesta Vuosaareen valtuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuutta kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisra-
kennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan nykyisen rakennuksen 
huonon kunnon vuoksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 57
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Pek-
ka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Rait-
tinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Se-
vander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipa-
le, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 28
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Matti Enroth, 
Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Har-
ri Lindell, Silvia Modig, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Johanna Sydänmaan eh-
dottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppilasmäärät ja väestöennuste
2 Kerrokantasi-palvelun asukaspalautteet
3 Heteniityn ala-asteen johtokunnan lausunto
4 Vuosaaren peruskoulun johtokunnan lausunto
5 Vuosaaren ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Mustakiven ala-asteen johtokunnan lausunto
7 Tehtaanpuiston yläasteen johtokunnan lausunto
8 Kallahden peruskoulun johtokunnan lausunto
9 Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan lausunto
10 Meri-Rastilan ala-asteen oppilaskunnan hallituksen lausunto
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tavoitteena yhtenäinen koulupolku

Esitys Vuosaaren alueen koulujen yhdistämisestä yhtenäisiksi perus-
kouluiksi perustuu alueen kouluverkon kokonaistarkasteluun. Lähtökoh-
tana on kaupunginhallituksen 30.3.2015 tekemä koulutuspoliittinen lin-
jaus, jonka mukaan kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus 
pyritään kokoamaan yhtenäisiin peruskouluihin. Esitys on myös kau-
pungin strategisten tavoitteiden ja taloussuunnitteluohjeiden mukainen. 
Kouluverkkotarkastelulla pyritään ennakoimaan tulevia muutoksia ja 
tarjoamaan alueilla laadukkaat ja monipuoliset palvelut.

Vuosaaren alueen kouluverkon kokonaistarkastelun seurauksena ope-
tuslautakunta on 1.3.2016 esittänyt kaupunginhallitukselle, että seitse-
mästä Vuosaaren alueella nykyisin toimivasta koulusta muodostetaan 
kolme uutta yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen, ja että Aurinko-
lahden peruskoulu säilyy nykyisellään. Opetuslautakunnan päätös oli 
yksimielinen ja esittelijän ehdotuksen mukainen.

Yhtenäinen peruskoulu mahdollistaa oppilaille yhtenäisen ja turvallisen 
koulupolun koko peruskoulun ajaksi. Koulupolkuun ei tule niveltä 6. ja 
7. luokan välille, ja oppilailla on tukenaan sama henkilöstö koko perus-
koulun ajan. Oppilaan tarvitsemat tukitoimet voidaan suunnitella pitkä-
jänteisesti ja kodin ja koulun välinen yhteistyö helpottuu.

Koulun oppilasmäärä vaikuttaa sen resursointiin: johtamiseen, hallin-
toon ja oppilashuoltoon tulee suuremmassa yksikössä enemmän re-
surssia, kun rehtorin opetusvelvollisuus pienenee ja muu henkilöstö voi 
työskennellä samassa koulussa kokopäiväisesti tai lähes kokopäiväi-
sesti. Oppilashuollon henkilöstö on tavoitettavissa joka päivä (kuraattori 
ja terveydenhoitaja) tai lähes joka päivä (psykologi).

Yhtenäisessä peruskoulussa oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti 
erilaisiin opetusryhmiin, jolloin heidän tarpeensa voidaan ottaa parem-
min huomioon. Suuremmassa koulussa toteutuvat paremmin monipuo-
linen kielivalikoima ja useat valinnaisaineet, koska eri ryhmiin saadaan 
tarpeeksi oppilaita. Luokanopettajien ja aineopettajien osaamista voi-
daan joustavasti hyödyntää eri vuosiluokilla, ja koulun tiloja voidaan 
käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti.
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Koulujen yhdistymisessä kiinnitetään huomiota yhteisen toimintakult-
tuurin luomiseen, jolla on vaikutusta sekä oppilaiden että opettajien hy-
vinvointiin. Yhtenäinen koulu mahdollistaa pitkäjänteisen alueellisen 
verkostoyhteistyön lapsen kehityksen tukena. Oppilaiden viihtyvyyttä ja 
opettajien hyvinvointia parantaa se, että koulun johtamiseen saadaan 
enemmän resurssia ja rehtorilla on enemmän aikaa johtamiseen. Oppi-
laat oppivat tuntemaan toisensa ja eri-ikäiset oppilaat voivat oppia ja 
toimia yhdessä. Sisarukset voivat käydä samaa peruskoulua pidem-
pään.

Kahdeksasta koulusta neljään yhtenäiseen peruskouluun

Vuosaaren alueella toimii tällä hetkellä neljä ala-asteen koulua (Hetenii-
tyn ala-aste, Vuosaaren ala-aste, Mustakiven ala-aste ja Meri-Rastilan 
ala-aste), yksi yläasteen koulu (Tehtaanpuiston yläaste) ja kolme yhte-
näistä peruskoulua (Vuosaaren peruskoulu, Kallahden peruskoulu ja 
Aurinkolahden peruskoulu). Näistä ehdotetaan muodostettavan neljä 
oppilasmäärältään lähes saman suuruista yhtenäistä peruskoulua.

Vuosaaren kahdeksassa koulussa on tällä hetkellä yhteensä runsaat 3 
300 oppilasta. Seuraavan kymmenen vuoden aikana alueella tarvitaan 
koulupaikat 3 400−3 500 oppilaalle. Alueen peruskouluissa on yhteen-
sä lähes 3 800 oppilaspaikkaa, joten alueella on liikaa koulutilaa oppi-
lasmäärän nähden.

Vuodelle 2025 ulottuvan väestöennusteen mukaan peruskoululaisten 
kokonaismäärä Vuosaaren alueella ei muutu merkittävästi seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Alueen 6–11-vuotiaiden väestöennuste 
vuodelle 2016 on 2 531 lasta ja 12–14-vuotiaita 1 191 nuorta eli yh-
teensä 3 722 lasta/nuorta. Ennusteen mukaan 6–11-vuotiaiden määrä 
vähenee vuoteen 2025 mennessä 106 oppilaalla ja 12–14-vuotiaiden 
määrä kasvaa 37 oppilaalla. Koulujen oppilasmäärät ja väestöennuste 
ovat liitteenä 1. 

Vuosaaren luoteisosassa sijaitseva Heteniityn ala-aste on täynnä, mut-
ta sen lähellä olevassa Vuosaaren peruskoulussa on väljyyttä. Kurki-
moision alueelle rakennetaan uusia asuntoja, ja Heteniityn ala-aste on 
tällä alueella asuville oppilaille ainoa alle kahden kilometrin etäisyydellä 
oleva koulu. Yhdistämällä Heteniityn ala-aste ja Vuosaaren peruskoulu 
koulun toiminta voidaan järjestää niin, ettei kenellekään synny yli kah-
den kilometrin koulumatkaa.

Vuosaaren lounaisosassa Meri-Rastilan alueella täydennysrakentami-
nen kasvattaa alueen oppilasmäärää. Meri-Rastilan itäpuolella sijaitse-
van Kallahden alueen oppilasmäärä sen sijaan on laskeva, ja Kallah-
den peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen yhdistäminen tuo jousta-
vuutta koulutilojen käyttöön.
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Vuosaaren metroaseman lähellä sijaitseva Tehtaanpuiston yläaste toi-
mii samassa rakennuksessa Vuosaaren lukion kanssa, ja rakennus on 
peruskorjauksen tarpeessa. Lukion ja yläasteen perusparannus on in-
vestointiohjelmassa suunnitteilla vuosille 2021−2022, mutta yläasteen 
oppilaat ovat siirtymässä väistötiloihin jo 1.8.2016 rakennuksen huonon 
kunnon vuoksi. Jos Tehtaanpuiston yläasteesta muodostetaan yhtenäi-
nen peruskoulu Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-asteen kans-
sa, yläasteen huonokuntoisista tiloista voidaan luopua ja näin säästää 
tilakustannuksissa. Tällöin väistötilojenkaan käyttö ei muodostuisi kovin 
pitkäksi.

Vuosaaren ala-asteesta, Mustakiven ala-asteesta ja Tehtaanpuiston 
yläasteesta muodostuvassa peruskoulussa olisi noin 840 oppilaspaik-
kaa. Koulujen nykyinen yhteenlaskettu oppilasmäärä on tätä suurempi, 
mutta 1.−6.-luokkalaisten määrää voidaan pienentää vähentämällä al-
kavien 1. luokkien määrää nykyisestä viidestä/kuudesta neljään. Koulu-
jen yhdistäminen myös tasoittaa suomea toisena kielenä puhuvien op-
pilaiden määrää. Jos Tehtaanpuiston yläasteen tiloista luovutaan, koko 
Vuosaaren alueelle jää noin 3 500 oppilaspaikkaa, mikä vastaa seuraa-
van kymmenen vuoden aikana tarvittavien oppilaspaikkojen määrää. 

Strategiaohjelman 2013−2016 mukaan kaikkien hallintokuntien tulee 
laatia tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan 
huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muo-
dot. Tavoite on, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen 
kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Jokaisen inves-
tointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutetta-
vissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteut-
taako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varau-
tumiselle strategiassa asetetut tavoitteet. 

Vuosaaren alueen kouluverkkotarkastelun tavoitteena on ollut löytää 
alueelle pitkäkestoinen ja toimiva ratkaisu. Kaikissa yhdistettäväksi esi-
tetyissä kouluissa on joustavuutta tilojen käytössä muuttuviin palvelu-
verkkotarpeisiin, koska jokaisen koulun 1−2 toimipisteessä on muitakin 
toimijoita (päivähoito ja/tai nuorisotoimi). Yksi sivistystoimen keskeisistä 
talouden sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteistä on tilasäästöt, joita 
opetustoimen kohdalla saavutetaan koulujen hallinnollisilla yhdistämisil-
lä, tiloista luopumalla ja sijoittamalla uusia palveluja olemassa oleviin ti-
loihin.

Tehtaanpuiston yläasteen tiloista luopuminen tuo vuositasolla säästöä 
kaikkiaan 650 000 euroa (sis. vuokra ja siivous). Tehtaanpuiston yläas-
teen, Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-asteen yhdistyminen ai-
heuttaa jonkin verran muutoksia uuden koulun käyttöön jääviin raken-
nuksiin, mutta muutosten kustannukset jäävät selkeästi pienemmiksi 
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kuin Tehtaanpuiston yläasteen tiloista aiheutuvat vuokrakustannukset 
ja rakennuksen peruskorjaus.

Strategiaohjelman mukaan talouden tasapainosta tulee huolehtia toi-
mintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa se-
kä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Peruspalveluiden 
vaikuttavuutta tulee parantaa, jotta strategiaohjelman mukaiset talou-
den tasapainotavoitteet saavutetaan. Vuosaaren alueella yhtenäisten 
peruskoulujen muodostaminen ei tuo merkittävää säästöä hallinnollisis-
sa kustannuksissa, koska alueen oppilasmäärä ei pienene. Kaikista 
kouluista muodostuu sen kokoisia yhtenäisiä peruskouluja, että niihin 
perustetaan virka-apulaisrehtorin virat. Vastaavasti kolme rehtorin vir-
kaa voidaan lakkauttaa, jolloin johtamisrakenteen muutos ei aiheuta li-
säkustannuksia.

Asukkaat, johtokunnat ja henkilöstö mukana suunnittelussa

Vuosaaren alueen palveluverkkoprosessi on toteutettu uudella tavalla, 
jossa asukkaat ja koulujen johtokunnat ja henkilöstö ovat osallistuneet 
päätösehdotuksen valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa.

Oppilaiden huoltajia informoitiin palveluverkkoprosessin alkamisesta 
Wilma-tiedotteella toukokuun lopulla vuonna 2015. Koulujen johtokun-
tien ja henkilöstön kanssa keskusteltiin alueen palveluverkkotarkaste-
lusta keväällä 2015. Vuosaaren kouluverkkotarkastelun ensimmäiset 
ehdotukset on tuotettu 8.9.2015 ideariihessä, jossa olivat mukana kou-
lujen johtokunnat, henkilöstön edustus ja alueella asuvat opetuslauta-
kunnan jäsenet. Ideariihen jälkeen koulut ovat kommentoineet ehdotuk-
sia ja täydentäneet niitä omilla näkemyksillään. Kaikkien alueen koulu-
jen henkilöstöille järjestettiin tapaaminen 8.10.2015, jossa näitä esityk-
siä käytiin läpi.

Asukkaiden palautetta on kerätty kolmessa vaiheessa Kerrokantasi-
palvelun kautta (12.−22.10.2015, 6.−22.11.2015 ja 26.11.−18.12.2015). 
Ehdotukset olivat esillä Vuotalon aulassa 19.−23.10.2015 ja asukkaille 
järjestettiin asukastilaisuus 26.10.2015. Tilaisuudesta ilmoitettiin ennak-
koon lehti-ilmoituksin ja oppilaiden koteihin myös Wilma-tiedotteilla. 
Asukkaat ovat koko prosessin ajan voineet antaa palautetta kaupungin 
palautejärjestelmän kautta. Palautteet ja vastaukset sekä muut kanna-
notot ovat liitteenä 2. Huoltajille on tiedotettu prosessin eri vaiheista 
syksyn aikana Wilma-tiedotteilla, ja koulujen henkilökunnalle järjestet-
tiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemisen joulukuussa 
2015−tammikuussa 2016.

Palautteiden ja kannanottojen saamisen jälkeen koulujen rehtoreiden ja 
johtokuntien kanssa keskusteltiin esitysvaihtoehdoista, minkä pohjalta 
johtokunnille lausuttavaksi lähetetty esitys tehtiin. Seitsemän koulun 
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johtokunta puoltaa lausunnossaan esityksen mukaista koulujen yhdisty-
mistä. Vuosaaren ala-asteen johtokunta ehdottaa Vuosaaren ala-as-
teen, Heteniityn ala-asteen ja Vuosaaren peruskoulun Koukkusaaren 
toimipisteen yhdistämistä. Johtokuntien lausunnot ovat kokonaisuudes-
saan liitteinä 3−10. 

Muutosta seurataan ja tuetaan

Jokaisen yhdistyvän koulun johto, henkilöstö ja oppilaat luovat yhdessä 
huoltajien kanssa toimintakulttuurin uuteen kouluun. 1.8.2016 käyttöön 
otettava uusi opetussuunnitelma ohjaa opetusta ja kasvatusta. Vuosaa-
ren alueen koulut ovat tehneet yhteistyötä opetussuunnitelmatyössä, ja 
yhdistymisprosessin aikana opetussuunnitelmaa muokataan tarpeen 
mukaan.

Koulujen yhdistymistä johtaa tehtävään nimetty rehtori. Yhdistyvien 
koulujen johdosta ja henkilöstöstä muodostetaan muutosjohtoryhmä. 
Muutosjohtoryhmä vastaa yhdistymisprosessin toteutuksen suunnitte-
lusta ja aikataulusta, seuraa ja arvioi yhdistymisen etenemistä ja tekee 
tarvittavat muutokset. Yhdistyvien koulujen rehtorit, johtokuntien pu-
heenjohtajat ja opetusviraston edustajat muodostavat seurantaryhmän, 
jonka tehtävänä on tukea koulujen yhdistymisprosessin toteutumista. 
Koulun johdolle osoitetaan lisäksi konsultti muutoksen toteuttamisen 
tueksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen opetuslautakunnan suomen-
kielinen jaosto päättää uusien koulujen nimistä, toimipaikoista ja oppi-
laaksiottoalueista sekä koulujen opetussuunnitelmia, painotuksia ja kie-
liohjelmia koskevista asioista. Myös nämä asiat valmistellaan jo varhai-
sessa vaiheessa yhdessä koulujen johdon, henkilöstön, oppilaiden ja 
huoltajien sekä alueen muiden asukkaiden kanssa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppilasmäärät ja väestöennuste
2 Kerrokantasi-palvelun asukaspalautteet
3 Heteniityn ala-asteen johtokunnan lausunto
4 Vuosaaren peruskoulun johtokunnan lausunto
5 Vuosaaren ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Mustakiven ala-asteen johtokunnan lausunto
7 Tehtaanpuiston yläasteen johtokunnan lausunto
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8 Kallahden peruskoulun johtokunnan lausunto
9 Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan lausunto
10 Meri-Rastilan ala-asteen oppilaskunnan hallituksen lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 275

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää yhdistää

 Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

 Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen ja

 Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäi-
seksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 01.03.2016 § 28

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Esitys
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Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuus-
tolle, että Vuosaaren alueella toimivasta kahdeksasta peruskoulusta 
muodostetaan neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen seuraa-
vasti:

- Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään yh-
tenäiseksi peruskouluksi

- Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu ja Tehtaan-
puiston yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi ja  

- Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään.

Käsittely

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Esittelijä lisäsi esittelijän perusteluihin viimeisen 44. kappaleen ("Mikäli 
kaupunginvaltuusto päättää…") jälkeen seuraavan kappaleen:

"Asiat valmistellaan yhdessä alueen koulujen johdon, henkilöstön ja 
huoltajien sekä alueen asukkaiden kanssa, jotka otetaan mukaan jo 
prosessin alkuvaiheessa. Aluksi kartoitetaan kaikkien toiveita ja näke-
myksiä. Tämän jälkeen asiaa valmistellaan yhdessä koulujen kanssa, 
minkä jälkeen asukkailla on mahdollisuus kertoa omia mielipiteitään. 
Valmisteluprosessin jälkeen asia viedään opetuslautakunnan suomen-
kieliseen jaostoon päätettäväksi."  

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

(Pöytäkirjanpitäjä on korjannut pöytäkirjaan muutoksenhakuosoituk-
sen.)

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 02.02.2016 § 5

HEL 2016-000352 T 12 00 01
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Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja 
edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Vuo-
saaren alueella toimivasta kahdeksasta peruskoulusta muodostetaan 
neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen seuraavasti:

- Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään yh-
tenäiseksi peruskouluksi

- Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu ja Tehtaan-
puiston yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi ja  

- Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi
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§ 96
Kunnan asukkaan aloite taloudellisten resurssien osoittamisesta 
koululiikunnan lisäämiseen

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite
2 Oltkn lausunto.pdf
3 Lltkn lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään ker-
ran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja 
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään huhtikuussa 
pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
tehdyt kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpi-
teet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. 
Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu 
pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon 
otettavaksi.
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Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lu-
kuun ottamatta sallita.

Helsinkiläisten urheiluseurojen edunvalvontajärjestö Helsingin seura-
parlamentti on tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa esitetään kaupunginval-
tuustolle, että kaupunki osoittaisi joko opetus- tai liikuntatoimelle riittä-
vät 500 000 euron taloudelliset resurssit koululiikunnan lisäämiseen ja 
velvoittaa asianomaisia virastoja lisäämään aktivoivaa koululiikuntaa.

Opetuslautakunta ja liikuntalautakunta ovat antaneet aloitteesta lausun-
not. Lausunnoissa todetaan, että lasten ja nuorten liikuntamahdolli-
suuksien edistämistä pidetään tärkeänä. Tätä tukee voimassa oleva       
strategiaohjelma 2013-2016, jonka mukaan koululaisia kannustetaan 
välitunnilla ulkoiluun. Ulkoliikuntamahdollisuuksia kouluissa ja päiväko-
deissa on tarkoitus lisätä. Liikuntaseurojen avustusten myöntämispe-
rusteet on uudistettu strategiakaudella siten, että painopiste on lasten 
ja nuorten liikunnan tukemisessa. Liikuntastrategiassa 2013-2017 taas 
tavoitteena on lisätä terveyttä edistävää liikuntaa ja vähentää liikkumat-
tomuutta.

Lausunnoissa todetaan lisäksi, että voimassa oleva opetussuunnitelma 
kannustaa ja tukee monipuolista liikuntaa ja liikuntatottumusten vahvis-
tamista sekä koulut tarjoavat erilaisia liikuntakerhoja lukuvuoden aika-
na. Syksystä 2012 lähtien Liikkuva Koulu –toimintaa on jalkautettu pe-
rusopetuslinjan suomenkielisiin kouluihin ja vuonna 2016 liikuntaviras-
ton tavoitteena on, että kaikista kaupungin peruskouluista 85% on Liik-
kuvia kouluja. Liikkuva koulu –työn lisäksi liikuntavirasto tuottaa lasten 
ja nuorten matalan kynnysten harrasteliikuntapalveluja yhteistyössä 
opetusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa muun muassa 
EasySport- ja FunAction -toiminta ja loma-ajan toiminta. Peruskoulut 
järjestävät lisäksi alueellisia liikuntatapahtumia yhdessä urheiluseuro-
jen kanssa ja lukuvuoden aikana kouluissa järjestetään säännöllisesti 
liikuntapäiviä ja -tapahtumia esimerkkinä keväällä 2016 järjestettävä 
koululaisten yleisurheilun Pohjoismaiset kisat. Tämän lisäksi liikuntavi-
rasto järjesti syyskuussa 2015 yhdessä Espoon ja Vantaan liikuntatoin-
ten sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa Euroopan liikku-
jan viikolle ajoittuvan School Action Day –tapahtuman, johon osallistui 
koululaisia kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. Pääkaupunki-
seudun Urhea –akatemia kehittää taas yhteistyössä opetusviraston 
kanssa kilpaurheilijoiden ja aktiivisesti liikkuvien nuorten koulupäivien 
rakenteita mahdollistaen tehokkaan harjoittelun ja mielekkään opiske-
lun yhdistämisen. 

Liikuntaviraston investoinnit suunnataan alueellisesti tasapainoisesti 
huomioiden lasten ja nuorten erilaiset tarpeet. Liikuntapalveluiden pal-
veluverkkoa suunnitellaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa, 
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kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa, yksityisten liikunta-alan pal-
velutarjoajien sekä vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. Uudisrakentami-
sen osalta liikuntaviraston strategisena linjauksena on kehittää lähilii-
kuntapaikkoja ja tiivistää yhteistyötä opetusviraston kanssa ehkäise-
mällä lasten ja nuorten syrjäytymistä järjestäen monipuolista maksuton-
ta tai edullista harrasteliikuntaa koulujen tiloissa tai koulujen lähellä ole-
vissa liikuntapaikoissa. Opetusvirasto kehittää myös yhdessä kiinteistö-
viraston kanssa uusia vapaassa käytössä olevia monikäyttöisiä lähilii-
kuntapaikkoja koulujen ja päiväkotien pihoille, puistoihin ja liikuntapai-
kolle tavoitteena saada koulujen käytössä olevat tilat mahdollisimman 
helposti liikunnan käyttöön ja integroitua ne osaksi alueen muuta lähilii-
kuntaa. 

Kaupunginjohtaja on vastannut aloitteen tekijöille ja nojautui vastauk-
sessaan opetus- ja liikuntalautakunnan lausunnoissa liitteenä esitettyi-
hin johtopäätöksiin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite
2 Oltkn lausunto.pdf
3 Lltkn lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 268

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 17.02.2016 § 29

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan 
aloitteesta koskien taloudellisten resurssien osoittamista koululiikunnan 
lisäämiseen.

Päätöksen perustelut

Aloitteessa esitetään, että kaupunki osoittaisi joko opetus- tai liikunta-
toimelle riittävät 500 000 euron taloudelliset resurssit koululiikunnan li-
säämiseen ja velvoittaa asianomaisia virastoja lisäämään aktivoivaa 
koululiikuntaa.

Opetuslautakunta ja liikuntalautakunta ovat antaneet aloitteesta lausun-
not. Kaupunginvaltuusto käsittelee aloitetta huhtikuussa 2016 kaupun-
ginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaisesti. Lautakuntien lausun-
noissa todetaan, että lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien edistä-
mistä pidetään tärkeänä. Tätä tukee voimassa oleva strategiaohjelma 
2013-2016, jonka mukaan koululaisia kannustetaan välitunnilla ulkoi-
luun. Ulkoliikuntamahdollisuuksia kouluissa ja päiväkodeissa on tarkoi-
tus lisätä. Liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteet on uudis-
tettu strategiakaudella siten, että painopiste on lasten ja nuorten liikun-
nan tukemisessa. Liikuntastrategiassa 2013-2017 taas tavoitteena on 
lisätä terveyttä edistävää liikuntaa ja vähentää liikkumattomuutta. 

Lausunnoissa todetaan lisäksi, että voimassa oleva opetussuunnitelma 
kannustaa ja tukee monipuolista liikuntaa ja liikuntatottumusten vahvis-
tamista ja koulut tarjoavat erilaisia liikuntakerhoja lukuvuoden aikana. 
Syksystä 2012 lähtien Liikkuva Koulu – toimintaa on jalkautettu peruso-
petuslinjan suomenkielisiin kouluihin ja vuonna 2016 liikuntaviraston ta-
voitteena on, että kaikista kaupungin peruskouluista 85% on Liikkuvia 
kouluja. Liikkuva koulu –työn lisäksi liikuntavirasto tuottaa lasten ja 
nuorten matalan kynnysten harrasteliikuntapalveluja yhteistyössä ope-
tusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa muun muassa Ea-
sySport- ja FunAction -toiminta ja loma-ajan toiminta. Peruskoulut jär-
jestävät alueellisia liikuntatapahtumia yhdessä urheiluseurojen kanssa 
ja lukuvuoden aikana kouluissa järjestetään säännöllisti liikuntapäiviä ja 
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–tapahtumia esimerkkinä keväällä 2016 järjestettävä koululaisten ylei-
surheilun Pohjoismaiset kisat. Kilpailuja kehitetään jatkuvasti yhdessä 
urheiluseurojen kanssa toteuttamalla kilpailuja uudenlaisin toimintata-
voin. Tämän lisäksi liikuntavirasto järjesti syyskuussa 2015 yhdessä 
Espoon ja Vantaan liikuntatointen sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseu-
rojen kanssa Euroopan liikkujan viikolle ajoittuvan School Action Day –
tapahtuman, johon osallistui koululaisia kaikista pääkaupunkiseudun 
kaupungeista. Pääkaupunkiseudun Urhea– akatemia kehittää taas yh-
teistyössä opetusviraston kanssa kilpaurheilijoiden ja aktiivisesti liikku-
vien nuorten koulupäivien rakenteita mahdollistaen tehokkaan harjoitte-
lun ja mielekkään opiskelun yhdistämisen.  

Liikuntaviraston investoinnit suunnataan alueellisesti tasapuolisesti 
huomioiden lasten ja nuorten tarpeet. Liikuntapalveluiden palveluverk-
koa suunnitellaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa, kaupunki-
konsernin eri toimijoiden kanssa, yksityisten liikunta-alan palvelutarjoa-
jien sekä vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. Uudisrakentamisen osalta 
liikuntaviraston strategisena linjauksena on kehittää lähiliikuntapaikkoja 
ja tiivistää yhteistyötä opetusviraston kanssa ehkäisemällä lasten ja 
nuorten syrjäytymistä järjestämällä monipuolista maksutonta tai edullis-
ta harrasteliikuntaa koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevissa liikun-
tapaikoissa. Vuodesta 2007 lähtien peruskoulut ja päiväkodit on vapau-
tettu tekojääratojen ja ulkokenttien, sisäliikuntapaikkojen sekä liikunta- 
ja palloiluhallien sisäänpääsymaksuista arkisin kello 8-14. Opetusviras-
to yhdessä kiinteistöviraston kanssa kehittää myös uusia vapaassa 
käytössä olevia monikäyttöisiä lähiliikuntapaikkoja koulujen ja päiväko-
tien pihoille, puistoihin ja liikuntapaikolle tavoitteena saada koulujen 
käytössä olevat tilat mahdollisimman helposti liikunnan käyttöön ja in-
tegroitua ne osaksi alueen muuta lähiliikuntaa. Tämä hanke jatkuu 
edelleen.

Heikko taloudellinen tilanne pakottaa opetusviraston tehostamaan toi-
mintaansa ja miettimään uudenlaisia toimintatapoja koululiikunnan se-
kä kilpa- ja sarjaurheilutoiminnan toteuttamiseen yhdessä urheiluseuro-
jen kanssa. Tavoitteena on toteuttaa kilpailuja uudenlaisella konseptilla 
urheiluseurojen kanssa.

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 114

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Lausunto
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Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruskouluikäisten lasten liikuntamahdollisuuksien edistämistä pide-
tään liikuntavirastossa erittäin tärkeänä, ja virasto on myös strategias-
saan tähän voimakkaasti sitoutunut. Liikuntavirasto on ollut syksystä 
2012 lähtien jalkauttamassa yhdessä opetusviraston sekä kolmannen 
sektorin kanssa Liikkuva koulu -ohjelmaa perusopetuslinjan suomen-
kielisiin kouluihin. Ohjelman tavoitteena on muuttaa koulujen toiminta-
kulttuuria fyysistä aktiivisuutta suosivaan suuntaan. Tällä hetkellä ohjel-
massa on mukana yhteensä 71 koulua. Työ jatkuu edelleen, ja elo-
kuusta lähtien työtä on konkreettisesti tekemässä kaksi urheiluseuraan 
palkattua liikunnanohjaajaa. Liikuntavirasto on asettanut vuoden 2016 
sitovaksi talousarviotavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä 90 % 
perusopetuslinjan suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista on saatu mu-
kaan Liikkuva koulu -ohjelmaan. 

Liikkuva koulu -työn lisäksi liikuntavirasto on tuottanut kouluikäisten las-
ten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntapalveluita yhteistyös-
sä opetusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa syksystä 
2010 lähtien. EasySport ja FunAction -toiminnan liikuntaryhmät sekä lo-
ma-ajan toiminnat ja tapahtumat ovat tarjonneet helpon ja edullisen 
mahdollisuuden erilaisten lajien kokeilemiselle ja liikunnanharrastami-
selle, ja liikuntavirastossa esitetäänkin kohdennettavaksi vuoden 2016 
budjetista määrärahaa tämän toiminnan vakiinnuttamiseksi. 

Liikuntavirasto tulee lisäksi syyskuussa 2015 toteuttamaan yhdessä 
Espoon ja Vantaan liikuntatointen sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseu-
rojen kanssa Euroopan liikkujan viikolle ajoittuvan School Action Day -
tapahtuman. Koululaisille maksuttomaan tapahtumaan osallistuu koulu-
laisia kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. Kustannuksista vas-
taa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja yli 40 minuutin matkan päästä tule-
vien koululaisten matkakulut korvataan. Helsingin liikuntavirasto järjes-
tää tapahtumalle tilat ja vastaa osaltaan liikuntatoiminnan järjestämi-
sestä.

Liikuntavirastossa nähdään erittäin tärkeänä että kaupungissa panoste-
taan kouluikäisten lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntamahdol-
lisuuksien parantamiseen, ja virasto on mielellään mukana tukemassa 
tämän kaltaisten toimintojen toteuttamista. Liikuntavirasto kannattaa 
aloitteessa esitettyä taloudellisen resurssin lisäämistä koululaisten lii-
kuntaan. 500 000 euron resurssi mahdollistaisi monipuolisesti ja laajas-
ti liikuntamahdollisuuksien parantamisen, kuten aloitteessa esiin noste-
tun oppilasurheilun järjestämisen.

Käsittely
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28.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos esitykseen koskien ruotsinkielisiä kouluja:

Liikuntavirasto on asettanut vuoden 2016 sitovaksi talousarviotavoit-
teeksi, että vuoden loppuun mennessä 90 % perusopetuslinjan suo-
men- ja ruotsinkielisistä kouluista on saatu mukaan Liikkuva koulu -oh-
jelmaan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 91

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta näkee tärkeänä kaikkien oppilaiden liikkumisen lisää-
misen ja liikunnan mielekkään sovittamisen osaksi koulupäivää. Ope-
tussuunnitelmassa on koululiikuntaa keskimäärin 10 vuosiviikkotuntia 
eli noin 6 840 tuntia peruskoulun aikana. Opetussuunnitelmassa koros-
tuvat monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen ja liikuntatottumusten 
vahvistaminen. Koulut tarjoavat myös erilaisia liikuntakerhoja lukuvuo-
den aikana. 

Opetusvirasto kehittää koululiikuntaa Helsingin kaupungin strategian 
mukaan seuraavasti: 

Liikkuva Koulu -toiminta on alkanut 5 koulun pilottina. Tänä vuonna se 
laajenee 71 kouluun. Sisältöä kehitetään edelleen toiminnallisen koulu-
päivän periaatteella. Opetusvirasto on yhdessä kiinteistöviraston kans-
sa kehittänyt koulujen pihoja toiminnallisemmaksi ja liikuntaa aktivoi-
vaksi. Tämä hanke jatkuu.

Koulut järjestävät alueellisia liikuntatapahtumia yhdessä urheiluseuro-
jen kanssa. Lisäksi kouluilla on lukuvuoden aikana säännöllisesti liikun-
tapäiviä ja –tapahtumia sekä alueellisia tapahtumia.

Pääkaupunkiseudun Urhea-akatemia kehittää yhteistyössä opetusvi-
raston kanssa kilpaurheilijoiden ja aktiivisesti liikkuvien nuorten koulu-
päivän rakenteita ja mahdollistaa näin tehokkaan harjoittelun ja mielek-
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kään opiskelun yhdistämisen. Toiminnassa on mukana 9 kaupungin 
peruskoulua tai yläastetta.

Keväällä 2016 järjestetään koululaisten yleisurheilun Pohjoismaiset ki-
sat.

Kiristyvä taloudellinen tilanne pakottaa opetusviraston tehostaman toi-
mintaansa ja miettimään uudenlaisia toimintatapoja. Koko kaupungin 
kilpa- ja sarjaurheilutoimintaan etsitään vuonna 2015 aktiivisesti uuden-
laista rakennetta yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tavoitteena on to-
teuttaa kilpailuja uudenlaisella konseptilla urheiluseurojen kanssa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi
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§ 97
Kunnan asukkaan aloite vaikeavammaisten ihmisten aseman paran-
tamiseksi

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta saada 
Helsingin kaupunginteatteriin vammaisen ihmisen avustajalle 
maksuton lippu.Myös Helsingin Kulttuurikeskuksen palveluissa 
eli Annantalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa, Stoassa, Vuo-
talossa, kulttuurikeskus Caisassa, sekä Savoy-teatterin oma-
tuotannollisissa esityksissä vammaisen asiakkaan avusta-
ja/opas tai ohjaaja/tulkki pääsee tilaisuuksiin aina maksutta. 
(Sami Muttilainen)

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa valtuutettu Sami Muttilainen oli valtuutet-
tu Rene Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan 
toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta saada 
Helsingin kaupunginteatteriin vammaisen ihmisen avustajalle 
maksuton lippu.Myös Helsingin Kulttuurikeskuksen palveluissa 
eli Annantalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa, Stoassa, Vuo-
talossa, kulttuurikeskus Caisassa, sekä Savoy-teatterin oma-
tuotannollisissa esityksissä vammaisen asiakkaan avusta-
ja/opas tai ohjaaja/tulkki pääsee tilaisuuksiin aina maksutta.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys
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Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta saa-
da Helsingin kaupunginteatteriin vammaisen ihmisen avustajalle mak-
suton lippu. Myös Helsingin Kulttuurikeskuksen palveluissa eli Annan-
talossa, Malmitalossa, Kanneltalossa, Stoassa, Vuotalossa, kulttuuri-
keskus Caisassa, sekä Savoy-teatterin omatuotannollisissa esityksissä 
vammaisen asiakkaan avustaja/opas tai ohjaaja/tulkki pääsee tilaisuuk-
siin aina maksutta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yr-
jö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nie-
minen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Fatbard-
he Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Ur-
ho

Poissa: 3
Pekka Majuri, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sami Muttilaisen ehdot-
taman toivomusponnen.

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntalaisaloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaat ovat 8.4.2015 tehneet kuntalaisaloitteen vaikeavam-
maisten ihmisten aseman parantamiseksi. Aloitteessa on kaikkiaan 749 
allekirjoittajaa. 

Kuntalaisaloitteessaan allekirjoittajat esittävät, että vaikeavammaisten 
omaishoitajille maksettaisiin työstä kohtuullista omaishoidon tukea. Sa-
moin he esittävät, ettei kenenkään vaikeavammaisen ihmisen lähihoito-
jaksoja vähennettäisi ja että jokaisella vaikeavammaisella ihmisellä olisi 
yksilöllisen tarpeen mukaan vapaa-ajanavustaja. Lisäksi he edellyttä-
vät, että jokaiselle vaikeavammaiselle taattaisiin maksuton liikkuminen 
kotikunnan julkisilla välineillä ja tarvittaessa taksilla. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään ker-
ran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja 
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään huhtikuussa 
pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
tehdyt kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpi-
teet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. 
Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu 
pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon 
otettavaksi.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lu-
kuun ottamatta sallita.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi aloitteesta lausunnon, jossa tode-
taan, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää kaikki ne palve-
lut, jotka ovat saajilleen lakisääteisiä tai kunnan erityisen järjestämisvel-
vollisuuden piirissä. Helsingissä vammaispalvelujen nettokustannusten 
muitten suurten kuntien vastaavia menoja nopeampi kasvu rajoittaa 
kuitenkin harkinnanvaraisten palvelujen osuuden lisäämistä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tar-
vittavista muista palveluista hoidettavalle ihmiselle sekä omaishoitajan 
muusta tukemisesta. Hoitopalkkion suuruus on porrastettu hoidon sito-
vuuden ja vaativuuden perusteella. Vuonna 2015 Helsingissä omais-
hoidontuen alimman hoitopalkkion suuruus oli 384,67 euroa kuukau-
dessa ja korkein hoitopalkkio 1601,36 euroa kuukaudessa. Hoitopalk-
kio on omaishoitajalle veronalaista tuloa.

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten lyhytaikaisjaksoja myönne-
tään perheiden jaksamisen tueksi harkinnan mukaan ja niiden myöntä-
minen perustuu aina asiakkaan ja asiakkaan perheen yksilölliseen tar-
peeseen. Palvelutarpeen arviointia päivitetään säännöllisesti ja aina 
asiakkaan elämäntilanteen muutoksissa.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään asiakkaan yksilöl-
lisen tarpeen mukaisesti. Henkilökohtaisen avun myöntämisen kriteerit 
on määritelty vammaispalvelulain 8 c §:ssä ja henkilökohtainen apu on 
palveluun oikeutetuille subjektiivinen oikeus. Kaikille hakijoille, jotka 
täyttävät vammaispalvelulaissa määritellyt kriteerit myönnetään henki-
lökohtaista apua heidän yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain tai 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat joukkolii-
kennevälineiden vaihtoehto niissä tilanteissa, jolloin palvelun- ja avun-
tarve on niin merkittävä, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisillä rat-
kaisuilla ratkaisemaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa ko-
kouksissaan kuljetuspalveluista perittävien omavastuuosuuksien mää-
rän.

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja on vas-
tannut aloitteen tekijöille kirjeellään 1.7.2015 ja nojautui vastaukses-
saan lausunnossa esitettyihin kannanottoihin. Vastaus ilmenee päätös-
historiasta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kuntalaisaloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 269

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
01.07.2015 § 11

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa 
Matti Laitisen ja 748 kunnan asukkaan tekemään kuntalaisaloitteeseen 
vastauksen, joka perustuu liitteenä olevaan sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan antamaan lausuntoon. Vastauksenaan sosiaali- ja terveystointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää kunnan asuk-
kaille ne palvelut, jotka ovat saajilleen lakisääteisiä tai kunnan erityisen 
järjestämisvelvollisuuden piirissä. Helsingissä vammaispalvelujen net-
tokustannusten muitten suurien kuntien vastaavia menoja suurempi 
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kasvu rajoittaa kuitenkin harkinnanvaraisten palvelujen osuuden lisää-
mistä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tar-
vittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan muusta tukemi-
sesta. Hoitopalkkion suuruus on porrastettu kuntakohtaisesti hoidon si-
tovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen alimman hoito-
palkkion suuruus vuonna 2015 on 384,67 euroa kuukaudessa. Korkein 
hoitopalkkio tällä hetkellä Helsingissä on 1 601,36 euroa kuukaudessa. 
Palkkio on omaishoitajalle veroalaista tuloa.

Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vapaapäiväoikeutta korvaavaa hoi-
toa asumispalveluna, laitoshoitona tai perhehoitona omissa tai ostopal-
veluyksiköissä. Omaishoitaja voi halutessaan saada kotiin
lakisääteisen vapaan ajaksi myös sijaisomaishoitajan. Tällöin sosiaali- 
ja terveysvirasto maksaa sijaisomaishoitajille korvauksen lomitusvuoro-
kausilta. Omaishoitajien käytössä on myös kolme
palveluseteliä: omaishoidon tuen lakisääteinen lomitus, harkinnanvarai-
nen lyhytaikaishoito sekä kotiin annettava tuntilomitus.

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten lyhytaikaisjaksoja myönne-
tään harkinnan mukaan perheiden jaksamisen tukemiseksi. Lyhytai-
kaishoitojaksojen myöntäminen perustuu aina asiakkaan ja asiakkaan 
perheen yksilölliseen tarpeeseen. Palvelujen saanti on tällöin oikeuden-
mukaista ja yhdenvertaista. Palvelutarpeen arviointeja päivitetään 
säännöllisesti ja aina asiakkaan elämäntilanteen muutoksissa.

Henkilökohtaista apua, kuten muitakin vammaispalvelulain palveluja 
myönnetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökohtai-
sen avun myöntämisen kriteerit on määritelty vammaispalvelulain 8 c 
§:ssä ja henkilökohtainen apu on palveluun oikeutetulle henkilölle sub-
jektiivinen oikeus. Kaikille hakijoille, jotka täyttävät vammaispalvelulais-
sa määritellyt kriteerit myönnetään henkilökohtaista apua heidän yksi-
löllisen tarpeensa perusteella.

Lisäksi vammaispalvelulaissa (19.12.2008/981, 8 c §) todetaan, että 
harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ylläpitämistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä 
vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä 
turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan ensisijaisesti julkisella liikenteellä, 
jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 
(HSL). HSL:n hallitus määrittelee julkisten liikennevälineiden lipuista 
perittävän hinnat ja voi myöntää alennuksia ja vapaalippuja pääsääntöi-
sesti liikennepoliittisin perustein.
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Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain tai 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat joukkolii-
kennevälineiden vaihtoehto tilanteissa, joissa henkilöiden palveluntarve 
on niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisillä ratkaisuilla tyy-
dyttämään.

Päätöksen perustelut

Matti Laitinen ja 748 kunnan asukasta ovat tekemässään kuntalaisaloit-
teessa esittäneet, että vaikeavammaisten ihmisten asemaa on paran-
nettava. Aloite ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ovat päätök-
sen liitteinä.

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 § 222

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kuntalais-
aloitteessa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin seuraavan esittelijän 
muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon:

1. Jokaiselle kotona asuvan vaikeavammaisen ihmisten omaishoitajalle 
maksetaan arvokkaasta työstään kohtuullista omaishoidon tukea

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoi-
dettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, 
joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle 
sekä omaishoitajan muusta tukemisesta.

Hoitopalkkion suuruus on porrastettu kuntakohtaisesti hoidon sitovuu-
den ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen alimman hoitopalk-
kion suuruus vuonna 2015 on 384,67 euroa kuukaudessa. Korkein hoi-
topalkkio tällä hetkellä Helsingissä on 1 601,36 euroa kuukaudessa. 
Palkkio on omaishoitajalle veroalaista tuloa.

Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vapaapäiväoikeutta korvaavaa hoi-
toa asumispalveluna, laitoshoitona tai perhehoitona omissa tai ostopal-
veluyksiköissä. Omaishoitaja voi halutessaan saada kotiin lakisäätei-
sen vapaan ajaksi myös sijaisomaishoitajan. Tällöin sosiaali- ja ter-
veysvirasto maksaa sijaisomaishoitajille korvauksen lomitusvuorokau-
silta. Omaishoitajien käytössä on myös kolme palveluseteliä: omaishoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 32 (150)
Kaupunginvaltuusto

Stj/5
13.04.2016

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

don tuen lakisääteinen lomitus, harkinnanvarainen lyhytaikaishoito se-
kä kotiin annettava tuntilomitus. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta on ollut edustus kansallisen 
omaishoidon kehittämisohjelman työssä. Ohjelmassa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertai-
suuteen ja jaksamisen tukemiseen. Ohjelman ehdotuksen mukainen la-
ki sopimusomaishoidosta korvaisi nykyisen omaishoidon tuesta anne-
tun lain. Työryhmä on esittänyt uutta lakia sopimusomaishoidosta. La-
kiin kirjattaisiin muun muassa säännökset palkkioista sekä sopimuso-
maishoidon edellytyksistä, kuten sitovasta ja vaativasta hoidon tarpees-
ta sekä omaisen soveltuvuudesta ja halukkuudesta omaishoitajaksi. 
Laissa säädettäisiin muun muassa sopimusomaishoidon edellytyksistä 
ja hoitopalkkioiden saantiperusteista. Lakiehdotus on jäänyt nykyisen 
hallituksen päätettäväksi.

2. Kenenkään vaikeavammaisen ihmisen lähihoitojaksoja ei vähennetä

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten lyhytaikaisjaksoja myönne-
tään vammaisten sosiaalityössä harkinnan mukaan, perheiden jaksami-
sen tukemiseksi. Lyhytaikaishoitojaksojen myöntäminen perustuu aina 
asiakkaan ja asiakkaan perheen yksilölliseen tarpeeseen. Palvelujen 
saanti on tällöin oikeudenmukaista ja yhdenvertaista. Asiakasperheiden 
tarpeet vaihtelevat, joissain tilanteissa on tarvetta lisätä palveluja. Jois-
sain tilanteissa uudet palvelut korvaavat aiemmin jo myönnettyjä palve-
luja. Palvelutarpeen arviointeja päivitetään säännöllisesti ja aina asiak-
kaan elämäntilanteen muutoksissa.

3. Jokaisella vaikeavammaisella ihmisellä on käytössään yksilöllisen 
tarpeensa mukaan vapaa-ajanavustaja

Asiakkaalla on lakisääteinen oikeus palveluntarpeen arviointiin. Henki-
lökohtaista apua, kuten muitakin vammaispalvelulain palveluja myön-
netään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökohtaisen 
avun myöntämisen kriteerit on määritelty vammaispalvelulain  8 c §:ssä 
ja henkilökohtainen apu on palveluun oikeutetulle henkilölle subjektiivi-
nen oikeus. Kaikille hakijoille, jotka täyttävät vammaispalvelulaissa 
määritellyt kriteerit myönnetään henkilökohtaista apua heidän yksilölli-
sen tarpeensa perusteella.

Vammaispalvelulaissa (19.12.2008/981, 8 c §) todetaan, että harras-
tuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen ylläpitämistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vä-
hintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä tur-
vaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. Hen-
kilökohtaisen avun tunteja on myönnetty mm. ryhmäkodeissa asuville 
kehitysvammaisille asiakkaille tarpeen mukaisesti.
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4. Jokaiselle vaikeavammaiselle ihmiselle taataan maksuton liikkumi-
nen kotikunnan julkisilla liikennevälineillä ja tarvittaessa taksilla

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain tai 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat joukkolii-
kennevälineiden vaihtoehto tilanteissa, joissa henkilöiden palveluntarve 
on niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisillä ratkaisuilla tyy-
dyttämään. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(3.8.1992/734, 1 §) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
voidaan periä maksu palvelunkäyttäjältä, jollei laissa ole säädetty sitä 
maksuttomaksi. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun asetuksen (9.10.1992/912, 1 §) mukaisesti asetuksessa 
mainituista kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista saa periä tässä 
asetuksessa säädetyt maksut. Sanotun asetuksen 6 §:n mukaisesti 
vammaispalvelulain vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalve-
luista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julki-
sen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa 
oleva kohtuullinen maksu.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan ensisijaisesti julkisella liikenteellä, 
jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 
(HSL). HSL:n hallitus  määrittelee julkisten liikennevälineiden lipuista 
perittävän hinnat ja voi myöntää alennuksia ja vapaalippuja pääsääntöi-
sesti liikennepoliittisin perustein.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut § 188 13.05.2014 kokouk-
sessaan kuljetuspalveluista perittävien omavastuuosuuksien määrän.

Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä selviydy jokapäiväisis-
tä talouteen kuuluvista menoistaan, voidaan julkisilla kulkemista tukea 
osana toimeentulotukea.

Yhteenveto

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää jatkossakin ne palvelut, 
jotka ovat saajilleen lakisääteisiä tai kunnan erityisen järjestämisvelvol-
lisuuden piirissä. 

Helsingissä vammaispalvelujen nettokustannusten muita kuusikkokun-
tia suurempi kasvu (v.2010-2014, yht. 32,7%) rajoittaa kuitenkin harkin-
nanvaraisten palvelujen osuuden lisäämistä.

Nettokustannusten kasvu v.2010-2014 oli Espoossa 26,3%, Vantaalla 
13,6%, Turussa 4,8% ja Tampereella 16,2%.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Asiakkaalla on oikeus ajantasaiseen palvelusuunnitelmaan, ja sen pe-
rusteella toteutettaviin palveluihin ja tukitoimiin. Yksilöllinen palvelutar-
peen arviointi on asiakkaiden perusoikeus ja takaa asiakkaiden oikeu-
denmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun, vaikka palvelujen määrä voi 
vaihdella asiakaskohtaisesti.

Käsittely

16.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Hannu Juvonen: muutan ehdotusta siten, että asialle lisätään 
liiteasiakirja numero 2 (kuntalaisaloite).

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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§ 98
Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyspaikoista

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on 18.3.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa eh-
dottanut, että parhaiten kaupunkirakenteeseen kytketyt venevarastoa-
lueet osoitetaan asutuskäyttöön ja samalla osoitetaan veneille uudet 
säilytysalueet vähemmän arvokkailta paikoilta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo-
dessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan 
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta 
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laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huo-
mioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toi-
vomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntavirasto, jolle kaupungin venesatamien hallinnointi kuuluu, on 
21.5.2015 antanut aloitteen johdosta lausunnon. Sivistystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja on liikuntaviraston lausunnon pohjalta vastan-
nut aloitteen tekijälle 12.6.2015 seuraavaa:

Helsingin kaupungin alueella on lähes 15 000 venepaikkaa, joista noin 
12 100 on kaupungin hallinnoimissa venesatamissa. Sekä kaupungin 
venepaikkojen että talvisäilytysalueiden ylläpito kuuluu liikuntaviraston 
merellisten palvelujen osastolle, ja sen talvisäilytysalueilla on säilytys-
paikka noin 6 000 veneelle. Kaupungin ylläpitämien talvisäilytysaluei-
den lisäksi yritysten toimitiloissa on tarjolla noin 1 000
talvisäilytyspaikkaa. Helsingissä on siis jo nykyisellään noin 8 000 ve-
nettä, joille ei ole tarjolla talvisäilytyspaikkaa kaupungin alueella. Jonkin 
verran veneitä säilytetään kiinteistöjen pihoilla, mutta valtaosa ilman 
talvisäilytyspaikkaa olevista veneistä joudutaan kuljettamaan muualle 
talviajaksi.

Veneilyä harrastavien ihmisten määrä Helsingissä kasvaa, ja kaupunki-
suunnittelu vastaa venepaikkojen kasvavaan tarpeeseen kaavoittamal-
la uusia venesatamia. Samaan aikaan monet nykyisistä talvisäilytysa-
lueista ovat maankäytön muuttuessa poistumassa talvisäilytyskäytöstä. 
Uusien venesatamien veneilijöille ei ole pystytty osoittamaan talvisäily-
tyspaikkoja, ja epäsuhta venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen välillä 
kasvaa.

Kaupunginjohtaja on keväällä 2015 asettanut työryhmän selvittämään 
veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta Helsingissä. Työryhmään kuulu-
vat edustajat liikuntavirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteis-
tövirastosta, rakennusvirastosta ja Helsingin veneseurojen neuvottelu-
kunnasta (Helvene).

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastauksen jälkeen 
työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja valmistellut veneiden talvi-
säilytystä koskevan raporttiluonnoksen, joka on tällä hetkellä lausunto-
kierroksella. Raportin valmistuttua työryhmä esittelee sen kaupungin-
johtajalle.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 37 (150)
Kaupunginvaltuusto

Sj/6
13.04.2016

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

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 270

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.06.2015 § 13

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

Päätös

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa veneiden 
talvisäilytystä koskevaan kunnan asukkaan aloitteeseen seuraavan 
vastauksen:

Helsingin kaupungin alueella on lähes 15 000 venepaikkaa, joista noin 
12 100 on kaupungin hallinnoimissa venesatamissa. Sekä kaupungin 
venepaikkojen että talvisäilytysalueiden ylläpito kuuluu liikuntaviraston 
merellisten palvelujen osastolle, ja sen talvisäilytysalueilla on säilytys-
paikka noin 6 000 veneelle. Kaupungin ylläpitämien talvisäilytysaluei-
den lisäksi yritysten toimitiloissa on tarjolla noin 1 000 talvisäilytyspaik-
kaa. Helsingissä on siis jo nykyisellään noin 8 000 venettä, joille ei ole 
tarjolla talvisäilytyspaikkaa kaupungin alueella. Jonkin verran veneitä 
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säilytetään kiinteistöjen pihoilla, mutta valtaosa ilman talvisäilytyspaik-
kaa olevista veneistä joudutaan kuljettamaan muualle talviajaksi.

Veneilyä harrastavien ihmisten määrä Helsingissä kasvaa, ja kaupunki-
suunnittelu vastaa venepaikkojen kasvavaan tarpeeseen kaavoittamal-
la uusia venesatamia. Samaan aikaan monet nykyisistä talvisäilytysa-
lueista ovat maankäytön muuttuessa poistumassa talvisäilytyskäytöstä. 
Uusien venesatamien veneilijöille ei ole pystytty osoittamaan talvisäily-
tyspaikkoja, ja epäsuhta venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen välillä 
kasvaa.

Liikuntavirasto on kaupunginjohtajan toimeksiannosta perustanut työ-
ryhmän selvittämään veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta Helsingis-
sä. Työryhmään kuuluu edustajat kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiin-
teistövirastosta, rakennusvirastosta ja Helsingin veneseurojen neuvot-
telukunnasta (Helvene). Työryhmän yhdyshenkilönä on venesatama-
päällikkö Ari Maunula liikuntaviraston merellisten palvelujen osastolta.

Päätöksen perustelut

********** on 18.3.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa eh-
dottanut, että parhaiten kaupunkirakenteeseen kytketyt venevarastoa-
lueet osoitetaan asutuskäyttöön ja samalla osoitetaan veneille uudet 
säilytysalueet vähemmän arvokkailta paikoilta. Vertailukohtana aloit-
teen tekijä mainitsee Espoon vastaavat suunnitelmat.

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liikuntavirasto 21.5.2015

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

********** ehdottaa, että Helsingissä osoitetaan parhaiten kaupunkiran-
teeseen kytketyt venevarastoalueet asutuskäyttöön ja samalla osoite-
taan veneille uudet säilytysalueet vähemmän arvokkailta paikoilta Es-
poon toimintamallin mukaisesti.

Liikuntavirasto vastaa Helsingissä sekä venepaikoista että talvisäilyty-
salueista. Kaupungin hallinnoimissa venesatamissa on noin 12 100 ve-
nepaikkaa ja yhteensä muiden toimijoiden kanssa Helsingissä on lähes 
15 000 venepaikkaa. Talvisäilytysalueilla voidaan noin 6 000 venettä ja 
yritysten toimitiloissa noin 1 000 venettä. Helsingissä on siis jo nyt noin 
8 000 venettä, joiden talvisäilyttäminen Helsingissä on hankalaa. Jon-
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kin verran veneitä säilytetään kiinteistöjen pihoilla, mutta valtaosa näis-
tä veneistä joudutaan jo nyt kuljettamaan muualle talviksi.

Veneilyä harrastavien ihmisten lukumäärä Helsingissä kasvaa koko 
ajan, joten kaupunkisuunnittelu vastaa tähän tarpeeseen kaavoittamal-
la kaupunkiin uusia venesatamia. Venemäärä Helsingissä siis kasvaa 
koko ajan. Samaan aikaan monet nykyisistä talvisäilytysalueista ovat 
maankäytön muuttuessa poistumassa talvisäilytyskäytöstä eikä uusien 
venesatamien veneilijöille ole pystytty osoittamaan talvisäilytyspaikkoja. 
Epäsuhta venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen välillä siis kasvaa 
edelleen.

Helsinkiläiset veneseurat ovat huolestuneina tästä kehityksestä olleet 
yhteydessä kaupungin johtoon ja niinpä ylipormestari Jussi Pajusen toi-
meksiannosta liikuntavirasto on perustanut yhteistyössä kaupunkisuun-
nitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusviraston sekä Helsingin Ve-
neseurojen Neuvottelukunnan (Helvene) kanssa työryhmän selvittä-
mään veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta Helsingissä. Työryhmä on 
selvillä myös Espoon kaupungin asiaa koskevista hankkeista. Työryh-
män yhdyshenkilö on venesatamapäällikkö Ari Maunula.

Anssi Rauramo

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 99
Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen maksuttomista uintilipuista

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Paa-
vo Arhinmäen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan 
toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet tarjota sota-orpotunnuksella maksuttomat uinti-
kerrat liikuntaviraston uimahalleissa samalla tavalla kuin sota-
veteraaneille, sotainvalideille ja rintamapalvelutunnuksen saa-
neille.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksi-
mielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

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

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittää mahdollisuudet tarjota sota-orpotunnuksella maksuttomat uin-
tikerrat liikuntaviraston uimahalleissa samalla tavalla kuin sotaveteraa-
neille, sotainvalideille ja rintamapalvelutunnuksen saaneille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
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Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevan-
der, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Rene Hursti, Harri Lindell

Tyhjä: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, 
Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laa-
ninen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Jo-
hanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Maija Anttila, Pekka Majuri, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Ilkka 
Taipale

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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********** on 8.11.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa eh-
dottanut, että sotaorvoille myönnettäisiin maksuton sisäänpääsy kau-
pungin uimahalleihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo-
dessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan 
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta 
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huo-
mioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toi-
vomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntalautakunta on 10.12.2015 antanut aloitteen johdosta lausunnon, 
jossa se ei puolla maksuttomien uintikertojen myöntämistä sotaorvoille. 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 13.1.2016 toimittanut 
liikuntalautakunnan lausunnon aloitteen tekijälle ja todennut saatekir-
jeessään seuraavaa:

Arvioiden mukaan sotaorpoja on Suomessa elossa muutamia kymme-
niä tuhansia, mutta liikuntavirastolla ei ole käytettävissään tarkkaa tie-
toa, kuinka paljon tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä asuu Helsingissä. 
Sotaorvoista vain osa on hankkinut sotaorpotunnuksen, joka on ainoa 
keino osoittaa kuuluvansa ko. ryhmään. Osa sotaorvoista on jo jonkun 
muun alennusryhmän piirissä liikuntaviraston hallinnoimissa uimahal-
leissa.

Liikuntaviraston uimahallien sisäänpääsymaksut ovat varsin maltilliset. 
Vuonna 2015 eläkeläisiltä, joihin sotaorpojen ryhmän voidaan olettaa 
lukeutuvan, peritään Itäkeskuksen uimahallissa 2,70 euron sisäänpää-
symaksu sekä Pirkkolan ja Jakomäen uimahalleissa 2,50 euron sisään-
pääsymaksu. Myönteinen kanta aloitteeseen ei liikuntalautakunnan kä-
sityksen mukaan olennaisesti lisäisi eläkeikään kuuluvien helsinkiläis-
ten liikuntamahdollisuuksia tai uimahallien taloudellista saavutettavuut-
ta tässä ryhmässä.

Liikuntaviraston maksuton sisäänpääsy koskee henkilöitä, joilla on rin-
tama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus sekä sotainvalideja. Maksuton 
sisäänpääsy koskee myös erityisryhmien kuntoutukseen oikeutettuja 
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henkilöitä (eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden
kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997 ja 984/2004) nojalla). Liikunta-
viraston maksuttomuuskäytäntö kohdistuu samoihin ryhmiin kuin valtio-
konttorin sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet. Maksuttomuutta 
ei ole perusteltua laajentaa koskemaan uusia ryhmiä, koska sisäänpää-
symaksut ovat muutoinkin edulliset.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 271

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 10.12.2015 § 193

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Lausunto
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Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kuntalaisaloitteeseen 
koskien sotaorpojen uintilippuja. 

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta sotaorpojen ilmaisista uintikerrois-
ta Helsingin kaupungin uimahalleissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932
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§ 100
Kunnan asukkaan aloite asunnoista ja liiketiloista Puotilan ostos-
keskuksen paikalle

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on 31.12.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa 
ehdottanut, että Puotilan nykyisen ostoskeskuksen paikalle rakennettai-
siin asuntokortteli.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo-
dessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan 
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta 
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laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huo-
mioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toi-
vomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on tehty kaupungin palautejärjestelmässä ja myöhemmin kirjattu 
kunnan asukkaan aloitteeksi. Kaupunkisuunnitteluviraston Puotilan alu-
een  kaavoittamisesta vastaava arkkitehti on vastannut kirjoittajalle 
25.1.2016 mm, että Puotilan ostoskeskus on vuokratontilla sijaitseva 
yksityinen osakeyhtiö, jonka osakaskunta muodostuu pääasiassa liike-
tiloissa toimivista yrityksistä. Yhtiö ei ole lähestynyt kaupunkisuunnitte-
luvirastoa eikä asemakaavamuutoshakemusta ole tehty. 

Asiasta on hankittu kaupunginmuseon lausunto, joka ilmenee päätös-
historiasta. Se on toimitettu aloitteen tekijälle tiedoksi. Kaupunkisuun-
nittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on 16.3.2016 
antamassaan vastauksessa todennut lisäksi mm. seuraavaa:

"Olette tehnyt aloitteen siitä, että Puotilan ostoskeskuksen tilalle suun-
niteltaisiin täydennysrakentamista asuntokorttelin muodossa. Kaupun-
kisuunnitteluviraston kaavoittajan aiemmasta vastauksesta ilmenee, et-
tä ostoskeskuksen omistaa yksityinen yhtiö. Ostoskeskus sijaitsee kau-
pungilta vuokratulla tontilla. Myös Helsingin kaupunki on noin 20 %:n 
äänivallalla ostoskeskusyhtiön omistaja. Tontin vuokrasopimus on voi-
massa vuoteen 2020 eikä kaupungilla ole sellaisia suunnitelmia, jotka 
olisivat sopimuksen uusimisen esteenä. Kaupunkisuunnitteluviraston 
vastauksen jälkeen on saatu kaupunginmuseon lausunto ostoskeskuk-
sen suojeluarvoista. Lausunto on liitteenä. Kaupunginmuseo toteaa 
kohteen kuuluvan ylimpään suojeluluokkaan siinä inventoinnissa, joka 
kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista ostoskeskuksista on laa-
dittu.

Kuten kaupunkisuunnitteluviraston kaavoittajakin on jo aiemmin toden-
nut, ostoskeskusyhtiön omasta aktiivisuudesta ja tahtotilasta riippuu mi-
ten se haluaa tulevaisuudessa omistamaansa rakennusta kehittää. Jos 
tällainen aloite sen taholta tehtäisiin, tulisi normaalissa kaavoitusmenet-
telyssä tutkittavaksi millainen muutos olisi sovitettavissa yhteen raken-
nuksen todettujen suojeluarvojen kanssa."

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 272

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 16.03.2016 § 24

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti lähettää aloitteen tekijälle seuraavan vastauksen.

Olette tehnyt aloitteen siitä, että Puotilan ostoskeskuksen tilalle suunni-
teltaisiin täydennysrakentamista asuntokorttelin muodossa. Kaupunki-
suunnitteluviraston kaavoittajan aiemmasta vastauksesta ilmenee, että 
ostoskeskuksen omistaa yksityinen yhtiö. Ostoskeskus sijaitsee kau-
pungilta vuokratulla tontilla. Lisäyksenä totean, että myös Helsingin 
kaupunki itse on noin viidenneksen äänivallalla ostoskeskusyhtiön 
omistaja. Tontin vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2020 eikä kau-
pungilla ole ainakaan toistaiseksi ollut sellaisia suunnitelmia, jotka olisi-
vat sopimuksen uusimisen esteenä. Kaupunkisuunnitteluviraston vas-
tauksen jälkeen on saatu kaupunginmuseon lausunto ostoskeskuksen 
suojeluarvoista. Lausunto on liitteenä. Kaupunginmuseo toteaa koh-
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teen kuuluvan ylimpään suojeluluokkaan siinä inventoinnissa, joka kau-
pungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista ostoskeskuksista on laadittu.

Kuten alueen kaavoittajakin on jo aiemmin todennut, ostoskeskusyhtiön 
omasta aktiivisuudesta ja tahtotilasta riippuu miten se haluaa tulevai-
suudessa omistamaansa rakennusta kehittää. Jos tällainen aloite sen 
taholta tehtäisiin, tulisi normaalissa kaavoitusmenettelyssä tutkittavaksi 
millainen muutos olisi sovitettavissa yhteen rakennuksen todettujen 
suojeluarvojen kanssa.

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 29.1.2016

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 5.1.2016

Kuntalaisaloitteessa esitetään Puotilan ostoskeskuksen purkamista ja 
sen tilalle rakennettavaksi asuntoja ja liiketiloja. Kaupunginmuseon ar-
vioi aloitetta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättä-
nyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaupunginmuseon ostoskeskusinventoinnissa (Ostari lähiön sydän 
2004) selvitettiin helsinkiläisten ostokeskusten rakennushistoriaa. In-
ventoinnissa myös arvotettiin inventoidut ostoskeskukset arkkitehtuu-
rinsa, säilyneisyytensä ja ympäristöarvojensa perusteella. 

Puotilan ostoskeskus (Klaavuntie 11- Rusthollarintie 2) valmistui vuon-
na 1961. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelemaa rakennusta on vuo-
sien mittaan muutettu jonkin verran, jolloin siitä on tullut hieman umpi-
naisempi. Valkoisen otsalistan ja sisään vedetyn lasisen julkisivun tuo-
ma ilme on horisontaalinen. Kaupunginmuseon inventoinnissa Puotilan 
ostoskeskus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena rakennuk-
sen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Säilyneisyysarvoiltaan 
se todettiin melko hyväksi ja ympäristön kannalta merkittäväksi osaksi 
ympäröivää asuinaluetta. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
osa Puotilan rakennettua ympäristöä.

Valitettavaa on, että tällä hetkellä rakennuksessa on runsaasti tyhjää lii-
ketilaa. Sen vuoksi rakennuksen yleisilme on apea. Puotilan ostoskes-
kus tarvitsee kunnostamista ja uusia toimijoita. Mahdollista pienimuo-
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toista täydennysrakentamista voi tutkia ostoskeskuksen liikeosan luo-
teispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon paikalle.

Kaupunginmuseon tekemä arvio Puotilan ostoskeskuksen rakennustai-
teellisista, säilyneisyys- ja ympäristöarvoista on säilynyt ennallaan. 
Vaikka sen ympäristö on jonkin verran muuttunut täydennysrakentami-
sen takia, ostoskeskus on säilyttänyt oman keskeisen asemansa ympä-
ristössään. Sen selkeä 1960-luvun liikearkkitehtuuri onnistuneella taval-
la liittyy sekä oman aikakautensa asuntorakentamiseen että uudem-
paan täydennysrakentamiseen Puotilassa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 101
Kunnan asukkaan aloite suomalaisen muotoilun edistämisestä 
maankäytön suunnittelun, kaavoituksen sekä rakennushankkeiden 
luvituksen ja toteutuksen yhteydessä

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015
2 Asemakaavan muutos
3 Rakennuslautakunnan lausunto
4 Muotoilu kaupungin toimintakentässä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on 17.10.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa 
esittänyt, että Helsinki pääkaupunkina hyvässä yhteistyössä suomalais-
ten muotoilupiirien kanssa ja viimekädessä yksin / omin toimin ryhtyy 
maankäytön suunnittelussa, kuten asemakaavoituksen ja rakennus-
hankkeiden luvituksen sekä toteutuksen yhteydessä edistämään ny-
kyistä aktiivisemmin suomalaisen muotoilun hyödyntämistä.

Aloitteen mukaan muotoilu sinänsä on ymmärrettävä tässä yhteydessä 
hyvin laajana käsitteenä. Yksi esimerkki suomalaisesta muotoilun tuot-
teesta viime vuosilta on vaikka graafinen betoni, jonka laajempaa käyt-
töä muiden muotoilutuotteiden ohella em. yhteydessä voisi aktiivisem-
min tavoitella.
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Aloitteen tekijä on myöhemmin pyytänyt lisäämään aloitteeseensa esi-
merkkinä Oulun Matkakeskusta koskevan asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään ker-
ran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja 
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. 
Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu 
pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon 
otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloitteesta on saatu päätöshistoriasta ja liitteistä ilmenevät kiinteistö-
lautakunnan, rakennuslautakunnan, kaupunkisuunnitteluviraston, kau-
pungin taidemuseon ja rakennusviraston lausunnot. Aloitteesta on li-
säksi oltu yhteydessä kaupunginkanslian elinkeino-osastoon sekä ta-
lous- ja suunnitteluosastoon.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
vastasi aloitteen tekijälle kirjeellään 23.3.2016 ja nojautui vastaukses-
saan lausunnoissa esitettyihin johtopäätöksiin. Vastaus ilmenee pää-
töshistoriasta.

Vastauksessa todettiin, että kuntalaisaloitteessa esitetty toive muotoi-
lun edistämisestä on periaatteessa kannatettava tavoite. Muotoilu on 
tunnistettu kaupungin nykyisessä strategiassa merkittäväksi
uudistumisen keinoksi, joka vaikuttaa kaupungin kilpailukykyyn. Muotoi-
lu oli näkyvästi esillä erityisesti World Design Capital vuoden 2012 ai-
kana. Strategiaohjelmaan 2013 - 2016 on kirjattu seuraavaa: ”Helsinki 
vahvistaa asemaansa muotoilun suurkaupunkina käyttämällä muotoilua
kaupungin uudistamisessa ja palveluiden kehittämisessä”. Muotoilu on 
nostettu myös yhdeksi Helsingin avaintoimialoista, jota tuetaan mm. 
erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

Viimeaikaisista hankkeista merkittävin on ollut vuoden 2015 lopussa 
päättynyt Toimiva kaupunki –hanke. Hankkeen kaupunkimuotoilijat ke-
hittivät yhteensä noin 60 hanketta palvelumuotoilun keinoin. Esimerkki-
nä rakennushankkeisiin liittyvä Staran Siisti työmaa –hanke 
(http://www.muotoilutarinat.fi/fi/projekti/stara-helen/). Kokemuksia pal-
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velumuotoilun käytöstä on myös mm. fyysisten rakennusten ja palvelu-
jen yhteensovittamisen ja lähiöiden kehittämisen osalta. Kokemuksia 
on levitetty mm. Muotoilutarinat.fi –verkkojulkaisun kautta sekä teke-
mällä yhteistyötä jo yli 10 vuotta Helsinki Design Weekin kanssa. Suo-
malaisten muotoiluorganisaatioiden kanssa tehtävästä kehitystyöstä 
esimerkkinä on Ornamon käynnissä oleva palvelumuotoilun hankinta-
käytäntöjen kehittäminen.

Kaupungin on toiminnassaan kuitenkin otettava huomioon lainsäädän-
tö, joka asettaa omat rajoituksensa nimenomaan suomalaisen muotoi-
lun edistämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla. Näitä rajoituksia käsitel-
lään tarkemmin liitteenä olevassa rakennuslautakunnan lausunnossa. 

Vastauksessa todettiin lisäksi, että maankäytön suunnittelun osalta 
aloitteessa esitetyt näkökohdat kuuluvat kaavoitusjärjestelmässä lähin-
nä asemakaavoitusvaiheeseen. Asemakaavaa koskevat maankäyttö- 
ja rakennuslain 54 § sisältövaatimukset eivät varsinaisesti tunnista 
aloitteessa esitettyä, määrätyllä tavalla täsmennettävää pyrkimystä 
edistää nimenomaan kotimaista muotoilua. Asemakaavaan voidaan 
kyllä sisällyttää esim. määräyksiä, jotka koskevat tietynlaisen materiaa-
lin käyttämistä. Tästä on esimerkkinä Honkasuon asemakaava, jossa 
edellytettiin puumateriaalin käyttämistä. 

Rakennushankkeitten luvituksen osalta vastauksessa todettiin, että ra-
kennusluvan harkinta on oikeusharkintaista viranomaistoimintaa. Suo-
malaisen muotoilun edistäminen aloitteen tarkoittamalla tavalla on sille 
vierasta. Kun luvan edellytykset täyttyvät, tulee lupa myöntää. Yleensä 
silloinkin, kun asemakaava on määritellyt käytettäväksi tietynlaista ra-
kennusmateriaalia, on käytettävissä lukuisia eri vaihtoehtoja, jotka 
määräyksen täyttävät. Edellytyksenä ei voi olla, että vain tietyssä 
maassa valmistettu ja muotoiltu tuote on kelpoinen. Viranomainen ei 
voi vaatia käyttämään vain kotimaista rakennustuotetta, jos tarjottu tuo-
te täyttää sille eurooppatasoisesti asetetut vaatimukset, tai muutoin so-
vellettavat kansallisen tason tuotevaatimukset.

Kaupungin oman rakennuskannan suunnittelussa tavoitteena on var-
mistaa sekä uudisrakentamisessa että peruskorjauksessa rakentami-
sen laatu siten, että palvelurakennuksissa voidaan toimia turvallisissa 
ja terveellisissä olosuhteissa. Rakentamisessa pyritään suosimaan hy-
viä, kestäviä materiaaleja ja turvallisia, pitkäaikaiskestäviä rakenteita. 
Rakennushankkeissa tavoitellaan sekä investointikustannuksiltaan että 
kestävyydeltään kustannustehokkaita ratkaisuja.

Kaupungin palvelurakennuksissa pyritään myös esteettisesti laadukkai-
siin ratkaisuihin. Rakentamisen tekninen ja esteettinen laatu pyritään 
varmistamaan käyttämällä kaupungin rakennushankkeissa kokeneita ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 53 (150)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/10
13.04.2016

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

osaavia suunnittelijoita, jotka valitaan hankintalain edellyttämällä kilpai-
lumenettelyllä.

Kaupunkikuvaa ja julkisten rakennusten ilmettä voidaan elävöittää käyt-
tämällä mm. julkisivuissa aloitteen tekijän esittämää graafista betonia 
tai liittämällä julkisivuihin muuhun materiaaliin työstettyjä aiheita. Julki-
sivuihin on myös joissakin kohteissa liitetty taidetta. Tämän tulee tapah-
tua rakennuksen pääsuunnittelijan johdolla ja yhteistyössä kaupungin 
taidemuseon kanssa.

Asemakaavassa voidaan myös edellyttää esimerkiksi julkiselta kaupun-
kitilalta tiettyä laatutasoa tai alueen yhtenäistä ilmettä. Niitä pystytään 
toteuttamaan jatkosuunnittelussa juuri muotoilun keinoin. 

Yleisten alueiden suunnittelussa pyrkimyksenä ovat esteettisesti ja ra-
kenteellisesti laadukkaat ja toimivat ratkaisut, jotka ovat kestäviä ja ko-
konaistaloudellisesti mielekkäitä. Parhaiksi todetut ratkaisut ja materi-
aalit kootaan eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä laadittavaan kau-
punkitilaohjeeseen eli designmanuaaliin, joka valmistuu vuoden 2016 
aikana. 

Ohje on avoin ja päivittyvä. Se mahdollistaa nykykäytännön mukaisesti 
myös uusien innovatiivisten tuotteiden sekä materiaalien käytön yleisil-
lä alueilla eikä rajoita suunnittelijoiden vapautta silloin, kun ohjeesta 
poikkeaville ratkaisuille on tarvetta. 

Vastauksen johtopäätöksenä todettiin, että kotimaisen muotoilun edis-
täminen myös rakentamisessa on kannatettava pyrkimys. Edistäminen 
toteutuu parhaiten, kun alan teollisuus käyttää hyväksi suomalaisia 
muotoilijoita ja tuottaa korkealaatuisia, mutta samalla kilpailukykyisiä 
tuotteita. Muissa maissa suunnitellut ja valmistetut rakennustuotteet ei-
vät aina parhaalla mahdollisella tavalla sovellu suomalaiseen rakenta-
miseen esimerkiksi ilmastollisista syistä johtuen. Euroopan unionin pe-
rusperiaatteita on tavaroiden vapaa liikkuvuus ja kaupan teknisten es-
teiden poistaminen. Tuotteet kilpailevat ominaisuuksiensa, laatunsa ja 
hintojensa kautta. Viranomaiset eivät voi asettaa säännöksiin perustu-
mattomia esteitä muiden maiden tuotteille silloin kun ne täyttävät asete-
tut vaatimukset.

Helsingin kaupunki suurena maanomistajana voi vaikuttaa korkealaa-
tuisen muotoilun käyttämiseen myös tontinluovutuksen keinoin. Tällöin-
kään ei voi kuitenkaan eri toimijoita perusteettomasti ja epätasapuoli-
sesti syrjiä. 

Kaupunki näkee myös palvelumuotoilun tärkeänä osana muotoilun 
kenttää. Helsinki on yli 10 vuoden ajan tuonut muotoiluosaamista osak-
si kaupungin kehittämistä, kansainvälistä profiilia ja kilpailukykyä. Tä-
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män työn seurauksena Helsinki on saanut kansainvälisen UNESCO Ci-
ty of Design -nimityksen. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015
2 Asemakaavan muutos
3 Rakennuslautakunnan lausunto
4 Muotoilu kaupungin toimintakentässä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 273

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 23.03.2016 § 27

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Päätös
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti lähettää kirjeen kirjoittajalle seuraavan vastauksen:

Suomalaisen muotoilun edistämistä maankäytön suunnittelun, kaavoi-
tuksen, luvituksen ja rakennushankkeiden toteutuksen yhteydessä on 
tekemänne aloitteen johdosta selvitetty eri hallintokuntien kanssa yh-
teistyössä. 

Asiasta on oltu yhteydessä kaupunginkanslian elinkeino-osastoon sekä 
talous- ja suunnitteluosastoon ja siitä on saatu kaupunkisuunnitteluvi-
raston, kaupungin taidemuseon, kiinteistölautakunnan, rakennuslauta-
kunnan ja rakennusviraston lausunnot. 

Aloitteessa esitetty toive muotoilun edistämisestä on periaatteessa kan-
natettava tavoite. 

Muotoilu on tunnistettu kaupungin nykyisessä strategiassa merkittäväk-
si uudistumisen keinoksi, joka vaikuttaa kaupungin kilpailukykyyn. Muo-
toilu oli näkyvästi esillä erityisesti World Design Capital vuoden 2012 
aikana. Strategiaohjelmaan 2013 - 2016 on kirjattu seuraavaa: ”Helsin-
ki vahvistaa asemaansa muotoilun suurkaupunkina käyttämällä muotoi-
lua kaupungin uudistamisessa ja palveluiden kehittämisessä”. Muotoilu 
on nostettu myös yhdeksi Helsingin avaintoimialoista, jota tuetaan mm. 
erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

Viimeaikaisista hankkeista merkittävin on ollut vuoden 2015 lopussa 
päättynyt Toimiva kaupunki –hanke. Hankkeen kaupunkimuotoilijat ke-
hittivät yhteensä noin 60 hanketta palvelumuotoilun keinoin. Esimerkki-
nä rakennushankkeisiin liittyvä Staran Siisti työmaa –hanke 
(http://www.muotoilutarinat.fi/fi/projekti/stara-helen/). Kokemuksia pal-
velumuotoilun käytöstä on myös mm. fyysisten rakennusten ja palvelu-
jen yhteensovittamisen ja lähiöiden kehittämisen osalta. Kokemuksia 
on levitetty mm. Muotoilutarinat.fi –verkkojulkaisun kautta sekä teke-
mällä yhteistyötä jo yli 10 vuotta Helsinki Design Weekin kanssa. Suo-
malaisten muotoiluorganisaatioiden kanssa tehtävästä kehitystyöstä 
esimerkkinä on Ornamon käynnissä oleva palvelumuotoilun hankinta-
käytäntöjen kehittäminen.

Kaupungin on toiminnassaan kuitenkin otettava huomioon lainsäädän-
tö, joka asettaa omat rajoituksensa nimenomaan suomalaisen muotoi-
lun edistämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla. Näitä rajoituksia käsitel-
lään tarkemmin liitteenä olevassa rakennuslautakunnan lausunnossa. 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Aloitteessa esitetyt näkökohdat kuuluvat kaavoitusjärjestelmässä lähin-
nä asemakaavoitusvaiheeseen. Asemakaavaa koskevat maankäyttö- 
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ja rakennuslain 54 § sisältövaatimukset eivät varsinaisesti tunnista 
aloitteessa esitettyä, määrätyllä tavalla täsmennettävää pyrkimystä 
edistää nimenomaan kotimaista muotoilua. 

Asemakaavaan voidaan kyllä sisällyttää esim. määräyksiä, jotka koske-
vat tietynlaisen materiaalin käyttämistä. Tästä on esimerkkinä Honka-
suon asemakaava, jossa edellytettiin puumateriaalin käyttämistä. 

Vaikka asemakaavassa harvemmin määrätään suoraan muotoiluun liit-
tyvistä asioista, esimerkiksi julkiselta kaupunkitilalta edellytetään ase-
makaavamääräyksissä tiettyä laatutasoa tai alueen yhtenäistä ilmettä. 
Niitä pystytään toteuttamaan jatkosuunnittelussa juuri muotoilun kei-
noin. Alueen asemakaavoittaja on mukana yhteistyössä suunnittelun 
tarkemmissa vaiheissa. Kaavoittaja-arkkitehti on monissa tapauksissa 
ollut aktiivisena osapuolena edistämässä esimerkiksi ympäristötaiteen 
tai yhtenäisesti muotoillun julkisen ilmeen toteutumista. Esimerkkinä 
yhteistyöstä jatkosuunnittelun aikana voidaan mainita Pasilan keskus-
kortteleiden designmanuaali, joka on toteutettu rakennusviraston ja 
kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä. Designmanuaalissa määritel-
lään kadunkalusteisiin, valaistukseen ym. julkiseen tilaan liittyvää kau-
punkimuotoilua.

Aloitteessa viitataan Oulun matkakeskuksen asemakaavaan, jossa on 
määräys:

 rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla vaalea ja 
niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota jalankulkijan näkökulmaan ja varmistaa että rakennusten 
maantasokerros muodostaa miellyttävää ja vaihtelevaa kaupunkiku-
vaa. Toivottavaa on, että julkisivujen suunnittelun yhteydessä tutkit-
taisiin mahdollisuus pohjoissuomalaisen muotoilun tuotteiden hy-
väksikäyttämiseen julkisivujen elävöittämiseksi.

Helsingissä edellä esitetyn kaltaisia tavoitteellisen tason asemakaava-
määräyksiä ei käytetä. Vastaavissa aihepiireissä (esimerkiksi aloittees-
sa mainittu graafisen betonin käyttö) tavoitteeseen voidaan ohjata joko 
asemakaavan selostuksessa tai asemakaavan liitteenä esitettävissä to-
teutusta ohjaavissa korttelikorteissa(aiemmin rakentamistapaohjeissa), 
mutta yleensä vastaaviin tavoitteisiin ohjataan yhteistyössä eri osapuol-
ten kanssa kaavoitusta seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 

Liikennesuunnitteluun liittyvä muotoilu liittyy yleensä muiden hallinto-
kuntien hankkeisiin kuten rakennusviraston katusuunnitelmiin tai Hel-
singin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnitteluun, mutta kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijat ja kaavoittajat ovat muka-
na yhteistyössä.  Esimerkiksi hyvän opastuksen suunnittelussa muotoi-
lu näkyy kylttien ja grafiikan ilmeen lisäksi selkeytenä ja sujuvuutena ja 
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tilan helppona hahmottamisena. Kampin joukkoliikenneterminaalien ja 
kauppakeskuksen suunnittelun aikana opastuksen suunnittelusta vas-
tasi liikennesuunnittelijoiden ja muotoilijoiden tiimi.

Myös kaupunkisuunnittelussa käytetään palvelumuotoilua. Kaavoituk-
seen liittyvissä vuorovaikutusprosesseissa hyödynnetään muotoilun 
käyttämiä menetelmiä, jotta asukkaat voivat paremmin olla mukana 
suunnittelussa ja vaikuttamassa lopputulokseen, mistä Helsingin uu-
dessa yleiskaavaehdotuksessa asukastyöpajoissa työskentely on hyvä 
esimerkki.

Rakennushankkeiden luvitus

Rakennusluvan myöntämisedellytyksistä säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 19 luvussa. Perussäännös, silloin kun kysymys on asema-
kaava-alueesta, on lain 135 §. Sen mukaan luvan edellytyksenä on 
muun muassa, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan 
mukainen ja rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 
117 §:ssä sekä muut em. lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaati-
mukset.

Rakennusluvan harkinta on oikeusharkintaista viranomaistoimintaa. 
Suomalaisen muotoilun edistäminen aloitteen tarkoittamalla tavalla on 
sille vierasta. Kun luvan edellytykset täyttyvät, tulee lupa myöntää. 
Yleensä silloinkin, kun asemakaava on määritellyt käytettäväksi tietyn-
laista rakennusmateriaalia, on käytettävissä lukuisia eri vaihtoehtoja, 
jotka määräyksen täyttävät. Edellytyksenä ei voi olla, että vain tietyssä 
maassa valmistettu ja muotoiltu tuote on kelpoinen.

Mitä edellä on todettu luvituksesta, pätee myös rakennushankkeen to-
teutusvaiheeseen. 

Rakennustuotteita koskee Euroopan unionin asetus (305/2011). Ase-
tuksella, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, edistetään ra-
kennustuotteiden sisämarkkinoita. Kansallista rakennustuotteiden hy-
väksymismenettelyä on voitu 1.7.2013 jälkeen käyttää ainoastaan sel-
laisille rakennustuotteille, joille ei ole määritelty Euroopan tasoista har-
monisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). 
Noin 80 prosenttia markkinoilla olevista rakennustuotteista kuuluu CE-
merkintävelvollisuuden piiriin. Silloin kun CE-merkintää ei voi rakennus-
tuotteessa käyttää, sovelletaan lakia eräiden rakennustuotteiden tuote-
hyväksynnästä (954/2012).

Viranomainen ei toisin sanoen voi vaatia käyttämään vain kotimaista 
rakennustuotetta, jos tarjottu tuote täyttää sille eurooppatasoisesti ase-
tetut vaatimukset tai muutoin sovellettavat kansallisen tason tuotevaati-
mukset.
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Rakennushankkeiden toteutus

Muotoilun edistämisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö kaupungin eri 
organisaatioiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa. 

Toimitilojen hankkiminen ja toteuttaminen kaupungin virastojen tarpei-
siin on pääsääntöisesti kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla lukuun 
ottamatta liikuntaviraston, pelastuslaitoksen, Korkeasaaren eläintarhan 
sekä liikelaitosten hankkeita. Tilakeskus myös vastaa hallinnassaan 
olevien kiinteistöjen perusparannuksista ja kunnossapidosta.

Tilakeskuksen tavoitteena on varmistaa sekä uudisrakentamisessa että 
peruskorjauksessa rakentamisen laatu siten, että palvelurakennuksissa 
voidaan toimia turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tilakeskus 
pyrkii suosimaan rakentamisessa hyviä, kestäviä materiaaleja ja turval-
lisia, pitkäaikaiskestäviä rakenteita. Rakennushankkeissa tavoitellaan 
sekä investointikustannuksiltaan että kestävyydeltään kustannustehok-
kaita ratkaisuja.

Kaupungin palvelurakennuksissa pyritään myös esteettisesti laadukkai-
siin ratkaisuihin. Julkisten rakennusten tulee erottua kaupunkiraken-
teessa ja ilmentää käyttötarkoitustaan. Tähän voidaan vaikuttaa raken-
nuksen yleishahmolla ja myös julkisivujen käsittelyllä.

Rakentamisen tekninen ja esteettinen laatu pyritään varmistamaan 
käyttämällä kaupungin rakennushankkeissa kokeneita ja osaavia suun-
nittelijoita, jotka valitaan hankintalain edellyttämällä kilpailumenettelyllä.

Kaupunkikuvaa ja julkisten rakennusten ilmettä voidaan elävöittää käyt-
tämällä mm. julkisivuissa aloitteen tekijän esittämää graafista betonia 
tai liittämällä julkisivuihin muuhun materiaaliin työstettyjä aiheita. Julki-
sivuihin on myös joissakin kohteissa liitetty taidetta. Tämän tulee tapah-
tua rakennuksen pääsuunnittelijan johdolla ja yhteistyössä kaupungin 
taidemuseon kanssa. Ratkaisujen tulee kuitenkin aina olla sellaisia, et-
tä ne ovat kestäviä, huollettavia ja kokonaistaloudellisesti perusteltuja.

Suomalaista muotoilua voidaan esimerkiksi edistää hankkeissa, joissa 
yksi prosentti rakennusmäärärahoista sijoitetaan taiteeseen. HAM Hel-
singin taidemuseo on useissa ko. hankkeissa esittänyt muotoilun edus-
tajia kohteiden taiteilijoiksi.

Yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus

Rakennusvirasto hallinnoin yleisiä alueita, kuten katuja, puistoja ja au-
kioita. Viraston vastaa niiden suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta 
ja ylläpidosta. 
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Suunnittelussa pyrkimyksenä ovat esteettisesti ja rakenteellisesti laa-
dukkaat ja toimivat ratkaisut, jotka ovat kestäviä ja kokonaistaloudelli-
sesti mielekkäitä. Koko kaupungin parhaiksi todetut ratkaisut ja materi-
aalit kootaan julkisissa ulkotiloissa toimivien hallintokuntien ja liikelai-
tosten yhteistyössä laadittavaan kaupunkitilaohjeeseen eli designma-
nuaaliin, joka valmistuu vuoden 2016 aikana. 

Kaupunkitilaohje vahvistaa Helsingin ominaispiirteitä. Se määrittelee 
tunnistettavan Helsinki-ilmeen, jolle on ominaista myös suomalaisen 
muotoilun ja korkean laadun edistäminen. Ohje on avoin ja päivittyvä. 
Se mahdollistaa nykykäytännön mukaisesti myös uusien innovatiivisten 
tuotteiden sekä materiaalien käytön yleisillä alueilla eikä rajoita suunnit-
telijoiden vapautta silloin, kun ohjeesta poikkeaville ratkaisuille on tar-
vetta. 

Lopuksi

Kotimaisen muotoilun edistäminen myös rakentamisessa on kannatet-
tava pyrkimys. Edistäminen toteutuu parhaiten, kun alan teollisuus 
käyttää hyväksi suomalaisia muotoilijoita ja tuottaa korkealaatuisia, 
mutta samalla kilpailukykyisiä tuotteita. Muissa maissa suunnitellut ja 
valmistetut rakennustuotteet eivät aina parhaalla mahdollisella tavalla 
sovellu suomalaiseen rakentamiseen esimerkiksi ilmastollisista syistä 
johtuen. Euroopan unionin perusperiaatteita on tavaroiden vapaa liikku-
vuus ja kaupan teknisten esteiden poistaminen. Tuotteet kilpailevat 
ominaisuuksiensa, laatunsa ja hintojensa kautta. Viranomaiset eivät voi 
asettaa säännöksiin perustumattomia esteitä muiden maiden tuotteille 
silloin kun ne täyttävät asetetut vaatimukset.

Helsingin kaupunki suurena maanomistajana voi vaikuttaa korkealaa-
tuisen muotoilun käyttämiseen myös tontinluovutuksen keinoin. Tällöin-
kään ei voi kuitenkaan eri toimijoita perusteettomasti ja epätasapuoli-
sesti syrjiä. 

Kaupunki näkee myös palvelumuotoilun tärkeänä osana muotoilun 
kenttää. Helsinki on yli 10 vuoden ajan tuonut muotoiluosaamista osak-
si kaupungin kehittämistä, kansainvälistä profiilia ja kilpailukykyä. Tä-
män työn seurauksena Helsinki on saanut kansainvälisen UNESCO Ci-
ty of Design -nimityksen. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa. 

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 28.01.2016 § 28

HEL 2015-011354 T 10 03 08
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Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta 
koskien suomalaisen muotoilun edistämistä maankäytön suunnittelun, 
kaavoituksen, luvituksen ja rakennushankkeiden toteutuksen yhteydes-
sä seuraavan lausunnon:

Tavoitteet rakennushankkeiden toteutuksessa

Toimitilojen hankkiminen ja toteuttaminen kaupungin virastojen tarpei-
siin on pääsääntöisesti kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla lukuun 
ottamatta liikuntaviraston, pelastuslaitoksen, Korkeasaaren eläintarhan 
sekä liikelaitosten hankkeita. Tilakeskus myös vastaa hallinnassaan 
olevien kiinteistöjen perusparannuksista ja kunnossapidosta.

Tilakeskuksen tavoitteena on varmistaa sekä uudisrakentamisessa että 
peruskorjauksessa rakentamisen laatu siten, että palvelurakennuksissa 
voidaan toimia turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tilakeskus 
pyrkii suosimaan rakentamisessa hyviä, kestäviä materiaaleja ja turval-
lisia, pitkäaikaiskestäviä rakenteita. Rakennushankkeissa tavoitellaan 
sekä investointikustannuksiltaan että kestävyydeltään kustannustehok-
kaita ratkaisuja.

Kaupungin palvelurakennuksissa pyritään myös esteettisesti laadukkai-
siin ratkaisuihin. Julkisten rakennusten tulee erottua kaupunkiraken-
teessa ja ilmentää käyttötarkoitustaan. Tähän voidaan vaikuttaa raken-
nuksen yleishahmolla ja myös julkisivujen käsittelyllä.

Rakentamisen tekninen ja esteettinen laatu pyritään varmistamaan 
käyttämällä kaupungin rakennushankkeissa kokeneita ja osaavia suun-
nittelijoita, jotka valitaan hankintalain edellyttämällä kilpailumenettelyllä.

Kaupunkikuvaa ja julkisten rakennusten ilmettä voidaan elävöittää käyt-
tämällä mm. julkisivuissa aloitteen tekijän esittämää graafista betonia 
tai liittämällä julkisivuihin muuhun materiaaliin työstettyjä aiheita. Julki-
sivuihin on myös joissakin kohteissa liitetty taidetta. Tämän tulee tapah-
tua rakennuksen pääsuunnittelijan johdolla ja yhteistyössä kaupungin 
taidemuseon kanssa. Ratkaisujen tulee kuitenkin aina olla sellaisia, et-
tä ne ovat kestäviä, huollettavia ja kokonaistaloudellisesti perusteltuja.

Käsittely

28.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Joonas Pulkkinen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
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Lausuntoehdotuksen 4. kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöi-
nen viimeinen virke: Kiinteistölautakunta kuitenkin toteaa, että suoma-
laista innovatiivista rakentamista ja uutta designia, suunnittelua ja muo-
toilua hyödyntävää rakentamista sekä nämä tekijät huomioon ottavia 
kilpailumalleja tulisi tulevaisuudessa kehittää laajemmin. 

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 15.1.2016

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa kunta-
laisaloitteesta, joka koskee suomalaisen muotoilun edistämisestä kau-
pungin suunnitteluprosesseissa, 29.1.2016 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kuntalaisaloitteessa esitetty toi-
ve muotoilun edistämisestä on kannatettava tavoite. Muotoilun edistä-
misen edellytyksenä on hyvä yhteistyö kaupungin eri organisaatioiden, 
rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa.  

Vaikka asemakaavassa harvemmin määrätään suoraan muotoiluun liit-
tyvistä asioista, esimerkiksi julkiselta kaupunkitilalta edellytetään ase-
makaavamääräyksissä tiettyä laatutasoa tai alueen yhtenäistä ilmettä. 
Niitä pystytään toteuttamaan jatkosuunnittelussa juuri muotoilun kei-
noin. Alueen asemakaavoittaja on mukana yhteistyössä suunnittelun 
tarkemmissa vaiheissa. Kaavoittaja-arkkitehti on monissa tapauksissa 
ollut aktiivisena osapuolena edistämässä esimerkiksi ympäristötaiteen 
tai yhtenäisesti muotoillun julkisen ilmeen toteutumista. Esimerkkinä 
yhteistyöstä jatkosuunnittelun aikana voidaan mainita Pasilan keskus-
kortteleiden designmanuaali, joka on toteutettu rakennusviraston ja 
kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä. Designmanuaalissa määritel-
lään kadunkalusteisiin, valaistukseen ym. julkiseen tilaan liittyvää kau-
punkimuotoilua.
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Kuntalaisaloitteessa viitataan Oulun matkakeskuksen asemakaavaan, 
jossa on määräys:

 rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla vaalea ja 
niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota jalankulkijan näkökulmaan ja varmistaa että rakennusten 
maantasokerros muodostaa miellyttävää ja vaihtelevaa kaupunkiku-
vaa. Toivottavaa on, että julkisivujen suunnittelun yhteydessä tutkit-
taisiin mahdollisuus pohjoissuomalaisen muotoilun tuotteiden hy-
väksikäyttämiseen julkisivujen elävöittämiseksi.

Helsingissä edellä esitetyn kaltaisia tavoitteellisen tason, ei pakollisia 
asemakaavamerkintöjä ei käytetä, vaan vastaavissa aihepiireissä (esi-
merkiksi aloitteessa mainittu graafisen betonin käyttö) tavoitteeseen 
voidaan ohjata joko asemakaavan selostuksessa tai asemakaavan liit-
teenä esitettävissä toteutusta ohjaavissa korttelikorteissa(aiemmin ra-
kentamistapaohjeissa), mutta yleensä vastaaviin tavoitteisiin ohjataan 
yhteistyössä eri osapuolten kanssa kaavoitusta seuraavissa suunnitte-
luvaiheissa. 

Liikennesuunnitteluun liittyvä muotoilu liittyy yleensä muiden hallinto-
kuntien hankkeisiin kuten rakennusviraston katusuunnitelmiin tai Hel-
singin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnitteluun, mutta kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijat ja kaavoittajat ovat muka-
na yhteistyössä.  Esimerkiksi hyvän opastuksen suunnittelussa muotoi-
lu näkyy kylttien ja grafiikan ilmeen lisäksi selkeytenä ja sujuvuutena ja 
tilan helppona hahmottamisena. Kampin joukkoliikenneterminaalien ja 
kauppakeskuksen suunnittelun aikana opastuksen suunnittelusta vas-
tasi liikennesuunnittelijoiden ja muotoilijoiden tiimi.

Myös kaupunkisuunnittelussa käytetään palvelumuotoilua. Kaavoituk-
seen liittyvissä vuorovaikutusprosesseissa hyödynnetään muotoilun 
käyttämiä menetelmiä, jotta asukkaat voivat paremmin olla mukana 
suunnittelussa ja vaikuttamassa lopputulokseen, mistä Helsingin uu-
dessa yleiskaavaehdotuksessa asukastyöpajoissa työskentely on hyvä 
esimerkki.

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.12.2015

HEL 2015-011354 T 10 03 08
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Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa kuntalaisaloit-
teesta, joka koskee muun muassa designin ja graafisen betoninkäytön 
edistämistä, 29.1.2016 mennessä.

Rakennusvirasto hallinnoin yleisiä alueita, kuten katuja, puistoja ja au-
kioita. Viraston vastaa niiden suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta 
ja ylläpidosta. 

Suunnittelussa pyrkimyksenä ovat esteettisesti ja rakenteellisesti laa-
dukkaat ja toimivat ratkaisut, jotka ovat kestäviä ja kokonaistaloudelli-
sesti mielekkäitä. Koko kaupungin parhaiksi todetut ratkaisut ja materi-
aalit kootaan julkisissa ulkotiloissa toimivien hallintokuntien ja liikelai-
tosten yhteistyössä laadittavaan kaupunkitilaohjeeseen eli designma-
nuaaliin, joka valmistuu vuoden 2016 aikana. 

Kaupunkitilaohje vahvistaa Helsingin ominaispiirteitä. Se määrittelee 
tunnistettavan Helsinki-ilmeen, jolle on ominaista myös suomalaisen 
muotoilun ja korkean laadun edistäminen. Ohje on avoin ja päivittyvä. 
Se mahdollistaa nykykäytännön mukaisesti myös uusien innovatiivisten 
tuotteiden sekä materiaalien käytön yleisillä alueilla eikä rajoita suunnit-
telijoiden vapautta silloin, kun ohjeesta poikkeaville ratkaisuille on tar-
vetta. 

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi
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§ 102
Kunnan asukkaan aloite alueellisten poikkeamisten menetelmien 
kehittämiseksi korjausrakentamisen helpottamiseksi

HEL 2015-007367 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen
2 Rakennuslautakunnan lausunto 29.9.2015 § 303

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy pikaisesti kehittä-
mään alueellisten poikkeamisten menetelmiä nimenomaan korjausra-
kentamisen helpottamiseksi.

Aloitteessa viitataan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan ja 
hallituksen asuntopoliittisiin linjauksiin, joissa yhdeksi toimenpiteeksi 
asuntorakentamisen lisäämiseksi on kirjattu "Korjausrakentamisen hel-
pottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien menetelmä".

Aloitteessa esitetään että kaupungin tulisi omalta osaltaan olla kehittä-
mässä ja tukemassa tarpeellisten muutosten tekemistä MRL:n alueel-
lista poikkeamista koskeviin säännöksiin. Tällöin myös kaupungille it-
selleen syntyy valmius olla ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön 
korjausrakentamista helpottava alueellisten poikkeuslupien järjestelmä. 
Tästä olisi hyötyä sekä kaupunkilaisille että kaupungille itselleen.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asuk-
kaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuo-
dessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden 
johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhti-
kuussa pidettävässsä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa 
asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen-
piteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan 
keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta 
laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huo-
mioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toi-
vomusponsia lukuunottamatta sallita.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
on vastannut aloitteet tekijälle 23.3.2016. Vastauksessa todetaan mm. 
seuraavaa: 

Ympäristöministeriö on valmistellut maankäyttö- ja rakennuslain muu-
tosta asemakaavasta poikkeamisen käyttöalan laajentamiseksi. Sen 
rinnalla on valmisteltu poikkeamisvaltaa koskevaa lainmuutosta. Valtio-
neuvoston 17.12.2015 antaman esityksen (HE 148/2015) mukaan elin-
keino, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoi-
mivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille ja alueellisen poikkeamisen so-
veltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava-alueella 
olemassa olevan liike- ja toimistorakennuksen tilojen muuttamista 
asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyt-
töön. Eduskunta on 9.3.2016 hyväksynyt kyseisen valtioneuvoston esi-
tyksen ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016.

Valtioneuvoston esitykseen ei sisälly mainintaa korjausrakentamisesta. 
Alueellisen poikkeamisen edellytyksenä on kuitenkin edelleen, että sillä 
edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittämistä ja yllä-
pitoa.

Kaupunki on lainvalmistelun aikana antanut siitä lausuntonsa ympäris-
töministeriölle. Kaupunki on pitänyt muutosesitystä poikkeamisen so-
veltamisalan laajentamiseksi kannatettavana ja katsonut, että päätös- 
vallan siirtäminen ELY-keskuksilta kunnille selkeyttää ja yksinkertaistaa 
poikkeamisasioiden käsittelyä.

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen mahdollistava poik-
keamispäätös vuodesta 1987 alkaen. Viideksi vuodeksi kerrallaan tehty 
päätös koski aluksi kantakaupunkia (kaupunginosia 1. - 27.) ja ulotettiin 
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v. 2009 koskemaan koko Helsingin aluetta. Viimeisin ELY- keskuksen 
myöntämä alueellinen poikkeamispäätös on tehty 4.2.2014.  

Päätösvalta alueellisten poikkeamisten osalta siirtyy lainmuutoksen 
myötä kunnalle. Kaupungin on tarkoitus käyttää lainmuutoksen voi-
maantulon jälkeen tehtävien alueellisten poikkeamispäätösten valmis-
telussa hyväksi kaupunkisuunnitteluviraston aikaisemmin hankkimaa 
kokemusta alueellisen poikkeamisen hakemisessa käytetystä menette-
lystä.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan aloitteen johdosta ei ole 
tarvetta ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin alueellisten poikkeamisen mene-
telmien kehittämiseksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen
2 Rakennuslautakunnan lausunto 29.9.2015 § 303

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 274

HEL 2015-007367 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
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Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 23.03.2016 § 26

HEL 2015-007367 T 10 00 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti lähettää kirjeen kirjoittajalle seuraavan vastauksen:

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy pikaisesti kehittä- 
mään alueellisten poikkeamisten menetelmiä nimenomaan korjausra- 
kentamisen helpottamiseksi.

Aloitteessa viitataan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan ja 
hallituksen asuntopoliittisiin linjauksiin, joissa yhdeksi toimenpiteeksi 
asuntorakentamisen lisäämiseksi on kirjattu "Korjausrakentamisen hel-
pottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien menetelmä".

Aloitteessa esitetään että kaupungin tulisi omalta osaltaan olla kehittä-
mässä ja tukemassa tarpeellisten muutosten tekemistä MRL:n alueel-
lista poikkeamista koskeviin säännöksiin. Tällöin myös kaupungille it-
selleen syntyy valmius olla ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön 
korjausrakentamista helpottava alueellisten poikkeuslupien järjestelmä. 
Tästä olisi hyötyä sekä kaupunkilaisille että kaupungille itselleen.

Kaupunki toteaa, että ympäristöministeriö on valmistellut maankäyttö- 
ja rakennuslain muutosta asemakaavasta poikkeamisen käyttöalan laa-
jentamiseksi. Sen rinnalla on valmisteltu poikkeamisvaltaa koskevaa 
lainmuutosta.

Valtioneuvoston 17.12.2015 antaman esityksen (HE 148/2015) mukaan 
elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkea-
mistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille ja alueellisen poikkeami-
sen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava-alu-
eella olemassa olevan liike- ja toimistorakennuksen tilojen muuttamista 
asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyt-
töön.

Eduskunta on 9.3.2016 hyväksynyt kyseisen valtioneuvoston esityksen 
ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016.

Valtioneuvoston esitykseen ei sisälly mainintaa korjausrakentamisesta. 
Alueellisen poikkeamisen edellytyksenä on kuitenkin edelleen, että sillä 
edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittämistä ja yllä-
pitoa.
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Kaupunki on lainvalmistelun aikana antanut siitä lausuntonsa ympäris-
töministeriölle. Kaupunki on pitänyt muutosesitystä poikkeamisen so-
veltamisalan laajentamiseksi kannatettavana ja katsonut, että päätös- 
vallan siirtäminen ELY-keskuksilta kunnille selkeyttää ja yksinkertaistaa 
poikkeamisasioiden käsittelyä.

Aloitteessa esitettyä poikkeamismenetelmien kehittämistä on selvitetty 
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa ja siitä on saatu kaupunkisuun-
nitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston lausunnot. Niiden pohjalta 
voidaan todeta seuraavaa:

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen mahdollistava poik-
keamispäätös vuodesta 1987 alkaen. Viideksi vuodeksi kerrallaan tehty 
päätös koski aluksi kantakaupunkia (kaupunginosia 1. - 27.) ja ulotettiin 
v. 2009 koskemaan koko Helsingin aluetta. Viimeisin ELY- keskuksen 
myöntämä alueellinen poikkeamispäätös on tehty 4.2.2014.

Poikkeamishakemusten valmistelusta on vastannut kaupunkisuunnitte-
luvirasto. Poikkeamishakemuksen laadinta on toteutettu siten kuin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty poikkeamismenette-
lyn osalta. Poikkeamishakemus on, alueen laajuuden vuoksi, kuulutettu 
kolmessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja jär-
jestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta. Hakemuksesta on han-
kittu lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa hakemus koskee. 
Tämän lisäksi hakemuksen liitteeksi on laadittu rakennuslupamenette-
lyä koskevat ohjeet ja ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhyk-
keet -kartta. Poikkeamishakemuksessa on lisäksi esitetty poikkeamis-
päätökseen asetettavat ehdot. Hakemus liitteineen on valmisteltu yh-
teistyössä kaupungin eri viranomaisten kanssa.

Päätösvalta alueellisten poikkeamisten osalta siirtyy lainmuutoksen 
myötä kunnalle. 
Kaupungilla on tarkoitus käyttää lainmuutoksen voimaantulon jälkeen 
tehtävien alueellisten poikkeamispäätösten valmistelussa hyväksi kau-
punkisuunnitteluviraston aikaisemmin hankkimaa kokemusta alueelli-
sen poikkeamisen hakemisessa käytetystä menettelystä.

Kaupungin näkemyksen mukaan aloitteen johdosta ei ole tarvetta ryh-
tyä erillisiin toimenpiteisiin alueellisten poikkeamisen menetelmien ke-
hittämiseksi.

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.10.2015



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2016 69 (150)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/11
13.04.2016

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 2015-007367 T 10 00 00

********** on 17.6.2015 päivätyllä aloitteella esittänyt, että Helsinki ryh-
tyisi pikaisesti kehittämään alueellisten poikkeamisen menetelmiä ni-
menomaan korjausrakentamisen helpottamiseksi. Tämä on hänen nä-
kemyksensä mukaan tarpeen hallituksen ohjelman mukaisen tavoitteen 
nopeaksi toteuttamiseksi ja näin kaupunki omalta osaltaan olisi kehittä-
mässä ja tukemassa tarpeellisten muutosten tekemistä MRL:n alueel-
lista poikkeamista koskeviin säännöksiin.

Aloitteentekijä vetoaa aloitteensa perusteeksi pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen ohjelmaan: 

"Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman (Valtioneuvoston tiedo-
nanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän halli-
tuksen ohjelmasta) kohdan ”TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY” alakoh-
dan ”Asuntorakentamista lisätään” (s.14) mukaan hallitus toimeenpa-
nee laajan ohjelman asuntorakentamisen lisäämiseksi. Ohjelman ta-
voitteena on vahvistaa talouden kasvua ja työllisyyttä, uudistaa asunto-
kantaa, vastata asuntojen kysyntään, edistää rakennusalan kilpailua, li-
sätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen 
muutokseen. Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan hallituksen asun-
topoliittiset linjaukset (liite 4). Liitteen 4. ”Asuntopolitiikan toimet” otsi-
kon ” Toimet asuntojen tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen 
kustannusten alentamiseksi” alla on määritelty toimenpiteeksi: ”Kor-
jausrakentamisen helpottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien 
menetelmä"

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että koko Helsingin alueella on ollut 
voimassa ullakkorakentamisen mahdollistava ELY-keskuksen myöntä-
mä alueellinen poikkeamispäätös vuodesta 2009 alkaen. Poikkeamis-
hakemuksen laadinta on toteutettu siten kuin maankäyttö- ja rakennus-
laissa (MRL) on säädetty poikkeamismenettelyn osalta. Poikkeamisha-
kemus on, alueen laajuuden vuoksi, kuulutettu kolmessa paikkakunnal-
la yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja järjestetty tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuus asiasta. Hakemuksesta on hankittu lausunnot niiltä vi-
ranomaisilta, joiden toimialaa hakemus koskee. Tämän lisäksi hake-
muksen liitteeksi on laadittu rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet 
ja ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kartta. Poikkea-
mishakemuksessa on lisäksi esitetty poikkeamispäätökseen asetetta-
vat ehdot. Hakemus liitteineen on valmisteltu yhteistyössä kaupungin 
eri viranomaisten kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on tarkoitus käyttää hyväkseen jo hankit-
tua kokemusta alueellisen poikkeamisen hakemiseen käytettyä menet-
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telyä tulevaisuudessa alueellisen poikkeamispäätöksen laatimisessa. 
Menettelyä on jokaisen hakemuksen yhteydessä tarkistettu ja paran-
neltu ja näin myös jatkossakin tullaan tekemään. Kaupunkisuunnittelu-
viraston näkemyksen mukaan aloitteen johdosta ei ole tarvetta ryhtyä 
erillisiin toimenpiteisiin alueellisten poikkeamisen menetelmien kehittä-
miseksi.      

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaupungilta on pyydetty lausun-
to Hallituksen esityksestä eduskunnalle maankäytön- ja rakennuslain 
muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten ko-
keilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia mm. siten, että alueellinen 
poikkeamistoimivalta siirtyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
ta (ELY-keskus) kunnille ja alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa 
laajennetaan koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan 
liike- ja toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muu-
hun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Korjausrakentamis-
ta ei sellaisenaan mainita lakiesityksessä mitään. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunut hallituksen esityksestä kaupun-
ginhallitukselle toimitetulla kirjeellä. Lausunnossaan kaupunkisuunnitte-
luvirasto pitää hyvänä kaiken poikkeamistoimivallan siirtoa ELY-kes-
kukselta kunnille sekä alueellisen poikkeamisen soveltamisalan laajen-
tamista koskemaan asuinrakennusten lisäksi toimisto- ja liikerakennuk-
sia. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää lausunnossaan, että täydennys-
rakentamista nopeuttaisi ja sujuvoittaisi, jos kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan hyväksymät alueelliset asemakaavan suunnitteluperiaatteet, 
jotka koskevat tonttitehokkuuden nostamisen lisäksi mm. asuntojen lu-
kumäärää tontilla, rakennusten kerroslukua, autopaikkavaatimusta, voi-
taisiin jatkossa hyväksyä alueellisiksi poikkeamispäätöksiksi.

Lisätiedot
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
Kaisu Tähtinen, johtava lakimies, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
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§ 103
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-004458, 2016-004459, 2016-004460, 2016-004461

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Maija Anttilan ym. aloite 100-vuotisen Suomen muista-
misesta

 Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. aloite työllisyyden tukemisesta Kuu-
samon mallin mukaisesti

 Valtuutettu Tomi Sevanderin ym. aloite toisen psykiatrisen sairaan-
hoitajan sijoittamisesta poliisilaitoksen moniammatilliseen työryh-
mään

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Rantakiventien liiken-
neturvallisuuden parantamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 92
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har an-
mälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närva-
rolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i deras 
ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning förut-
sätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna 
närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföran-
den att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält för-
hinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta namnupp-
rop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 93
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Suzan Ikävalko och Ti-
mo Laaninen till protokolljusterare med ledamöterna Wille Rydman och 
Silvia Modig 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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§ 94
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sami Muttilainens fråga om 
kontroll av samarbetspartnernas verksamhetsmodeller och ledamoten 
Maija Anttilas fråga om politisk förankring av beredningen av social- 
och hälsovårdsreformen.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 95
Inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 att Heteniityn ala-asteen koulu och Vuosaaren peruskoulu ska sam-
manslås till en enhetlig grundskola 1.8.2017 

 att Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulu och 
Tehtaanpuiston yläasteen koulu ska sammanslås till en enhetlig 
grundskola 1.8.2017

 att Kallahden peruskoulu och Meri-Rastilan ala-asteen koulu ska 
sammanslås till en enhetlig grundskola 1.8.2017.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds vilka möjligheter det finns att trygga 
kontinuerlig undervisning med betoning på musik, uttryck, bild-
konst och gymnastik. (Petra Malin)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen 
koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustakiven ala-asteen 
koulu till en enhetlig grundskola att den tid som högstadieelever-
na går i skola i tillfälliga lokaler inte ska vara orimligt många år, 
och att en utredning ska inledas om hur, när och var högstadiee-
leverna får permanenta undervisningslokaler i den nya sam-
manslagna grundskolan. (Jussi Chydenius)

3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö att 
det utreds om det går att i snabb ordning få med en nybyggnad 
för Vuosaaren lukio i investeringsprogrammet på grund av den 
befintliga byggnadens dåliga skick. (Johanna Sydänmaa)

Behandling
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta 
ärende före invånarinitiativen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Jussi Chydenius ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds vilka möjligheter det finns att trygga 
kontinuerlig undervisning med betoning på musik, uttryck, bild-
konst och gymnastik.

Ledamoten Jussi Chydenius understödd av ledamoten Sirkku Ingervo 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen 
koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustakiven ala-asteen 
koulu till en enhetlig grundskola att den tid som högstadieele-
verna går i skola i tillfälliga lokaler inte ska vara orimligt många 
år, och att en utredning ska inledas om hur, när och var högsta-
dieeleverna får permanenta undervisningslokaler i den nya 
sammanslagna grundskolan.

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Maria Ohi-
salo hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö 
att det utreds om det går att i snabb ordning få med en nybygg-
nad för Vuosaaren lukio i investeringsprogrammet på grund av 
den befintliga byggnadens dåliga skick.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till om-
röstning. 
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1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Petra Malins förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det utreds vilka möjligheter det finns att trygga konti-
nuerlig undervisning med betoning på musik, uttryck, bildkonst och 
gymnastik.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vu-
orjoki

Blanka: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Sep-
po Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Ville 
Ylikahri

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Petra Malins förslag till hem-
ställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jussi Chydenius för-
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slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag om sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen kou-
lu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustakiven ala-asteen koulu till en 
enhetlig grundskola att den tid som högstadieeleverna går i skola i till-
fälliga lokaler inte ska vara orimligt många år, och att en utredning ska 
inledas om hur, när och var högstadieeleverna får permanenta under-
visningslokaler i den nya sammanslagna grundskolan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mut-
tilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vu-
orjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 27
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Paka-
rinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Jussi Chydenius förslag till 
hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Johanna Sydänmaas 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.



Helsingfors stad Protokoll 7/2016 79 (150)
Stadsfullmäktige

Sj/8
13.04.2016

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag om inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö att det 
utreds om det går att i snabb ordning få med en nybyggnad för Vuo-
saaren lukio i investeringsprogrammet på grund av den befintliga bygg-
nadens dåliga skick.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Su-
zan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Pekka Maju-
ri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Ni-
eminen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pa-
jamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tu-
omas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuu-
likki Vuorinen, Ville Ylikahri

Blanka: 28
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Matti Enroth, 
Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Har-
ri Lindell, Silvia Modig, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Johanna Sydänmaas förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Oppilasmäärät ja väestöennuste
2 Kerrokantasi-palvelun asukaspalautteet
3 Heteniityn ala-asteen johtokunnan lausunto
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4 Vuosaaren peruskoulun johtokunnan lausunto
5 Vuosaaren ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Mustakiven ala-asteen johtokunnan lausunto
7 Tehtaanpuiston yläasteen johtokunnan lausunto
8 Kallahden peruskoulun johtokunnan lausunto
9 Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan lausunto
10 Meri-Rastilan ala-asteen oppilaskunnan hallituksen lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Målet är kontinuitet på studievägen

Förslaget att finska skolor i Nordsjö ska sammanslås till enhetliga 
grundskolor baserar sig på en total genomgång av skolnätet. Utgångs-
punkten är en utbildningspolitisk riktlinje som stadsstyrelsen fattade be-
slut om 30.3.2015. Enligt denna ska den finska grundläggande utbild-
ning som ordnas av staden om möjligt sammanföras till enhetliga 
grundskolor. Förslaget är också i överensstämmelse med stadens stra-
tegiska mål och anvisningar för den ekonomiska planeringen. Till ge-
nomgången av skolnätet hör att försöka förutse framtida förändringar 
och skapa kvalitativa och mångsidiga tjänster i områdena.

Den totala genomgången av skolnätet i Nordsjö ledde till att utbild-
ningsnämnden 1.3.2016 föreslog stadsstyrelsen att sju av de nuvaran-
de finska skolorna i Nordsjö ska sammanslås till tre nya enhetliga 
grundskolor 1.8.2017. Aurinkolahden peruskoulu bevaras. Utbildnings-
nämndens beslut var enhälligt och överensstämde med föredragan-
dens förslag.

En enhetlig grundskola ger eleverna en trygg studieväg med kontinuitet 
under hela grundskoletiden. Studievägen skärs inte av mellan årskurs 
6 och årskurs 7, och eleverna får stöd av samma anställda så länge de 
går i grundskolan. De stödåtgärder som en elev behöver kan planeras 
långsiktigt, och samarbetet mellan hemmet och skolan underlättas.  

Antalet elever påverkar de resurser som skolan får: Resurserna för le-
darskap, administration och elevvård är större i en större enhet tack va-
re att rektorn har mindre undervisningsskyldighet och de övriga anställ-
da kan arbeta i en och samma skola på heltid eller nästan på heltid. 
Elevvårdspersonalen är anträffbar alla dagar (kuratorn och hälsovårda-
ren) eller nästan alla dagar (psykologen).
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Eleverna i en enhetlig grundskola kan smidigt indelas i olika undervis-
ningsgrupper, vilket gör att deras behov bättre kan beaktas. Språkutbu-
det är mångsidigt och tillvalsämnena fler i en större skola också i prakti-
ken eftersom de olika grupperna blir tillräckligt stora. Klasslärarnas och 
ämneslärarnas kunnande kan utnyttjas flexibelt i olika årskurser, och 
skollokalerna kan användas mångsidigt och effektivt. 

När skolor sammanslås är det viktigt att en gemensam verksam-
hetskultur skapas eftersom en sådan påverkar välbefinnandet hos ele-
ver och lärare. En enhetlig skola möjliggör ett långsiktigt lokalt nät-
verkssamarbete som stöd för barnens utveckling. Trivseln hos eleverna 
och välbefinnandet hos lärarna förbättras genom att mer resurser fås 
för ledarskap och rektorn har mer tid för sina ledarskapsuppgifter. Ele-
verna lär känna varandra, och elever i olika åldrar kan lära sig saker 
och arbeta tillsammans. Syskon kan gå i samma grundskola en längre 
tid. 

Åtta skolor blir fyra enhetliga grundskolor

Det finns nu i Nordsjö fyra finska lågstadieskolor (Heteniityn ala-asteen 
koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu och 
Meri-Rastilan ala-asteen koulu), en finsk högstadieskola (Tehtaanpu-
iston yläasteen koulu) och tre finska enhetliga grundskolor (Vuosaaren 
peruskoulu, Kallahden peruskoulu och Aurinkolahden peruskoulu). För-
slaget är att det genom sammanslagning ska bli fyra enhetliga grund-
skolor med ungefär samma antal elever.

De åtta skolorna i Nordsjö har nu sammanlagt drygt 3 300 elever. Un-
der de följande tio åren behövs det 3 400−3 500 elevplatser. Skolorna 
har nu sammanlagt nästan 3 800 elevplatser, vilket betyder att skolytan 
är för stor i förhållande till antalet elever.

Enligt en befolkningsprognos som gäller åren 2016–2025 förändras in-
te det totala antalet finska grundskoleelever i Nordsjö särskilt mycket 
under de följande tio åren. Antalet 6–11-åringar har uppskattats till 
2 531 och antalet 12–14-åringar till 1 191 för år 2016. Det sammanlag-
da antalet är då 3 722. Befolkningsprognosen visar att antalet 6–11-
åringar minskar med 106 och att antalet 12–14-åringar ökar med 37 till 
utgången av år 2025. Det nuvarande antalet elever i de olika skolorna 
finns tillsammans med befolkningsprognosen i bilaga 1.

Heteniityn ala-asteen koulu i nordvästra Nordsjö är full, men Vuosaaren 
peruskoulu i närheten har utrymme för fler elever. Nya bostäder byggs i 
Trankyan, och Heteniityn ala-asteen koulu är för barnen i området enda 
skolan på ett avstånd av mindre än två kilometer. Om Heteniityn ala-
asteen koulu och Vuosaaren peruskoulu sammanslås kan verksamhe-
ten organiseras så att ingen elevs skolväg är längre än två kilometer.
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Kompletteringsbyggande i Havsrastböle i sydvästra Nordsjö resulterar i 
att antalet elever ökar i området. Antalet minskar däremot i Kallvik öster 
om Havsrastböle, och om Kallahden peruskoulu och Meri-Rastilan ala-
asteen koulu sammanslås kan skollokalerna användas flexibelt.

Tehtaanpuiston yläasteen koulu nära Nordsjö metrostation delar bygg-
nad med Vuosaaren lukio, och byggnaden är i behov av renovering. 
Enligt investeringsprogrammet ska renoveringen ske åren 2021−2022, 
men eleverna i Tehtaanpuiston yläasteen koulu flyttar till temporära lo-
kaler redan 1.8.2016 eftersom byggnaden är i så dåligt skick. Om Teh-
taanpuiston yläasteen koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustaki-
ven ala-asteen koulu sammanslås till en enhetlig grundskola kan Teh-
taanpuiston yläasteen koulus dåliga lokaler avstås och lokalkostnader 
därmed sparas. De temporära lokalerna behöver då inte heller använ-
das så länge.    

Den enhetliga grundskola som inrättas i och med att Vuosaaren ala-
asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu och Tehtaanpuiston yläas-
teen koulu sammanslås får ca 840 elevplatser. Det nuvarande totala 
antalet elever i skolorna är större, men antalet elever i årskurserna 1–6 
kan minskas genom att antalet klasser i årskurs 1 minskas från fem–
sex till fyra. Sammanslagningen jämnar dessutom ut antalet elever 
med finska som andra språk. Om Tehtaanpuiston yläasteen koulus lo-
kaler avstås blir antalet elevplatser i Nordsjö som helhet ca 3 500. Det-
ta antal motsvarar det behövliga antalet de följande tio åren. 

Följande är angivet i strategiprogrammet 2013–2016: Alla förvaltningar 
utarbetar program för lokalanvändningen och planer för effektivisering 
av denna och beaktar då tekniska förändringar och nya former av ser-
vice och arbete. Målet är att den totala ytan på de lokaler som används 
av staden själv inte ska öka under strategiperioden. För varje investe-
ringsprojekt krävs en utredning som visar om projektet kan genomföras 
inom den bindande investerings- och omkostnadsramen och om pro-
jektet är sådant att målen i strategin nås i fråga om produktivitet, loka-
leffektivitet och förberedelse inför pensionsavgångar.

När skolnätet i Nordsjö gicks igenom var målet att hitta en långvarig 
och fungerande lösning för området. Alla skolor som föreslås bli sam-
manslagna har lokaler som kan användas flexibelt i enlighet med för-
ändrade behov i servicenätet, eftersom det på alla skolors verksam-
hetsställen (skolorna har ett eller två) finns också andra aktörer (dag-
vård och/eller ungdomsverksamhet). En av de viktigaste ekonomiska 
anpassnings- och effektiviseringsåtgärderna inom bildningsväsendet är 
att utrymme sparas. Inom utbildningsväsendet går åtgärderna ut på att 
skolor sammanslås administrativt, lokaler avstås och ny verksamhet 
förläggs till befintliga lokaler. 
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Om Tehtaanpuiston yläasteen koulus lokaler avstås blir det en årlig be-
sparing på sammanlagt 650 000 euro (inklusive hyra och städning). En 
sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen koulu, Vuosaaren ala-
asteen koulu och Mustakiven ala-asteen koulu orsakar i någon mån 
förändringar i de nuvarande byggnader som är tänkta för den nya sko-
lan, men kostnaderna för förändringarna understiger betydligt de hyres- 
och renoveringskostnader som Tehtaanpuiston yläasteen koulus bygg-
nad skulle orsaka.

Enligt strategiprogrammet ska ekonomin balanseras på så sätt att funk-
tioner omorganiseras, ny teknik utnyttjas och processer och metoder 
förbättras. Basservicen måste bli effektivare för att dessa mål för den 
ekonomiska balansen ska nås. Det blir inte någon särskilt stor bespa-
ring i de administrativa kostnaderna även om det inrättas enhetliga 
grundskolor i Nordsjö eftersom antalet elever inte minskar i området. 
Alla skolor omorganiseras till så stora enhetliga grundskolor att tjänster 
som biträdande tjänsterektor inrättas för dessa. I gengäld kan tre rek-
torstjänster dras in, tack vare vilket det inte blir merkostnader trots att 
ledarskapsstrukturen förändras.

Invånarna, direktionerna och de anställda har deltagit i planeringen

Processen kring servicenätet i Nordsjö sköttes på ett nytt sätt, m.a.o. 
deltog invånarna och de olika skolornas direktioner och anställda i be-
redningen av ett beslutsförslag redan på ett tidigt stadium.

Nordsjöelevernas vårdnadshavare fick i slutet av maj 2015 via tjänsten 
Wilma ett meddelande genom vilket de informerades om att en service-
nätsprocess skulle inledas. Genomgången av servicenätet i Nordsjö 
hade diskuterats med skolornas direktioner och anställda våren 2015. 
De första förslagen med anknytning till genomgången av servicenätet 
producerades vid ett idémöte 8.9.2015. Närvarande var skolornas di-
rektioner, företrädare för de anställda och de ledamöter i utbildnings-
nämnden som bor i området. Efter idémötet kommenterade skolorna 
förslagen och kompletterade dem med egna synpunkter. Ett möte ord-
nades 8.10.2015 för alla anställda i skolorna i området, och förslagen 
presenterades där.    

Kommentarer samlades tre gånger in från invånarna via tjänsten Kerro-
kantasi (12−22.10.2015, 6−22.11.2015 och 26.11−18.12.2015). Försla-
gen var framlagda i Nordhusets entréhall 19−23.10.2015, och ett in-
vånarmöte ordnades 26.10.2015. Information om mötet gavs i förväg 
genom en tidningsannons och dessutom genom meddelanden som 
skickades till elevernas hem via tjänsten Wilma. Invånarna kunde un-
der hela processen komma med kommentarer via stadens responssy-
stem. Kommentarer, svar och ställningstaganden finns i bilaga 2. Vård-
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nadshavarna fick i olika faser av processen under hösten 2015 infor-
mation genom meddelanden som skickades via tjänsten Wilma, och 
skolornas anställda hördes i december 2015–januari 2016 i enlighet 
med samarbetsförfarandet. 

Efter att kommentarer och ställningstaganden kommit in diskuterades 
de alternativa förslagen med skolornas rektorer och direktioner, utifrån 
vilket ett förslag valdes och skickades ut på remiss till direktionerna. Di-
rektionerna för sju av skolorna tillstyrker i sina utlåtanden den föreslag-
na sammanslagningen. Direktionen för Vuosaaren ala-asteen koulu fö-
reslår att Vuosaaren ala-asteen koulu, Heteniityn ala-asteen koulu och 
Vuosaaren peruskoulus verksamhetsställe vid Krokholmsvägen ska 
sammanslås. Utlåtandena från direktionerna finns i sin helhet i bilagor-
na 3–10.

Förändringen följs och stöds

Ledningen, personalen och eleverna i skolor som blir sammanslagna 
skapar tillsammans med vårdnadshavarna en verksamhetskultur för 
den nya skolan. Den nya läroplan som börjar tillämpas 1.8.2016 styr 
undervisningen och fostran. Skolorna i Nordsjö har bedrivit läroplans-
samarbete, och läroplanen bearbetas vid behov under sammanslag-
ningsprocessen. 

Sammanslagningen leds av en rektor utsedd för ändamålet. Det tillsätts 
en förändringsledarskapsgrupp bestående av företrädare för ledningen 
och personalen i de skolor som ska sammanslås. Gruppen svarar för 
planeringen och tidsplanen när det gäller genomförandet av samman-
slagningsprocessen, följer och utvärderar sammanslagningen i olika fa-
ser och gör behövliga ändringar. Rektorerna för de skolor som ska 
sammanslås, ordförandena i direktionerna och företrädare för utbild-
ningsverket bildar en uppföljningsgrupp med uppgift att stödja arbetet 
med att genomföra sammanslagningsprocessen. Skolornas ledning får 
dessutom tillgång till en konsult som stöd för förändringsarbetet.   

Efter att stadsfullmäktige fattat sitt beslut kommer utbildningsnämndens 
finska sektion att besluta om olika saker som gäller de nya skolorna: 
namn, verksamhetsställen, upptagningsområden, läroplaner, profilering 
och språkprogram. Också det nämnda bereds redan på ett tidigt stadi-
um tillsammans med skolornas ledning, anställda och elever och med 
vårdnadshavarna. Dessutom får invånarna i området delta. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Oppilasmäärät ja väestöennuste
2 Kerrokantasi-palvelun asukaspalautteet
3 Heteniityn ala-asteen johtokunnan lausunto
4 Vuosaaren peruskoulun johtokunnan lausunto
5 Vuosaaren ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Mustakiven ala-asteen johtokunnan lausunto
7 Tehtaanpuiston yläasteen johtokunnan lausunto
8 Kallahden peruskoulun johtokunnan lausunto
9 Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan lausunto
10 Meri-Rastilan ala-asteen oppilaskunnan hallituksen lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 275

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää yhdistää

 Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

 Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen ja

 Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäi-
seksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 01.03.2016 § 28

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuu-
stolle, että Vuosaaren alueella toimivasta kahdeksasta peruskoulusta 
muodostetaan neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen seuraa-
vasti:

- Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään yh-
tenäiseksi peruskouluksi

- Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu ja Tehtaan-
puiston yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi ja  

- Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään.

Käsittely

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Esittelijä lisäsi esittelijän perusteluihin viimeisen 44. kappaleen ("Mikäli 
kaupunginvaltuusto päättää…") jälkeen seuraavan kappaleen:

"Asiat valmistellaan yhdessä alueen koulujen johdon, henkilöstön ja hu-
oltajien sekä alueen asukkaiden kanssa, jotka otetaan mukaan jo pro-
sessin alkuvaiheessa. Aluksi kartoitetaan kaikkien toiveita ja näkemyk-
siä. Tämän jälkeen asiaa valmistellaan yhdessä koulujen kanssa, 
minkä jälkeen asukkailla on mahdollisuus kertoa omia mielipiteitään. 
Valmisteluprosessin jälkeen asia viedään opetuslautakunnan suomen-
kieliseen jaostoon päätettäväksi."  

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

(Pöytäkirjanpitäjä on korjannut pöytäkirjaan muutoksenhakuosoituk-
sen.)
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Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 02.02.2016 § 5

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja 
edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Vuo-
saaren alueella toimivasta kahdeksasta peruskoulusta muodostetaan 
neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen seuraavasti:

- Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään yh-
tenäiseksi peruskouluksi

- Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu ja Tehtaan-
puiston yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi ja  

- Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi
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§ 96
Invånarinitiativ om ekonomiska resurser för ökning av skolidrotten

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite
2 Oltkn lausunto.pdf
3 Lltkn lausunto.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga.
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Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställnings-
klämmar.

Intresseorganisationen för idrottsföreningar i Helsingfors, Idrottens före-
ningsparlament, har väckt ett invånarinitiativ och föreslår stadsfullmäkti-
ge att staden ska anvisa tillräckliga ekonomiska resurser på 500 000 
euro för antingen utbildnings- eller idrottsväsendet i syfte att öka skolid-
rotten, och förplikta de berörda förvaltningarna att öka skolidrotten i ak-
tiveringssyfte.

Utbildningsnämnden och idrottsnämnden har gett utlåtande i saken. 
Det konstateras i utlåtandena att det är viktigt att främja motionsmöjlig-
heterna för barn och unga. Det gällande strategiprogrammet 2013–
2016 stöder detta i och med att skoleleverna uppmuntras till frisksport 
under rasterna. Avsikten är att öka möjligheterna till utomhusidrott i 
skolor och på daghem. Grunderna för beviljande av understöd till id-
rottsföreningar har under strategiperioden förnyats så att stödet till mo-
tion hos barn och unga prioriteras. Idrottsstrategin 2013–2017 har som 
syfte att öka hälsofrämjande motion och minska orörligheten.

Dessutom konstateras det i utlåtandena att den gällande läroplanen 
uppmuntrar till och stöder mångsidig motion och tillägnande av mo-
tionsvanor, och skolorna erbjuder olika motionsklubbar under läsåret. 
Sedan hösten 2012 har verksamheten inom ramen för programmet 
Skolan i rörelse tillämpats i praktiken i de finska skolorna inom linjen för 
grundläggande utbildning. Utbildningsverkets mål för 2016 är att 85 % 
av alla stadens grundskolor blir s.k. Skolor i rörelse. Utöver verksamhe-
ten inom programmet Skolan i rörelse producerar idrottsverket bland 
annat hobbyidrottstjänster med låg tröskel i samarbete med utbild-
ningsverket och verksamhet inom programmen EasySport och FunAc-
tion och skollovsverksamhet med idrottsföreningar i Helsingfors. 
Grundskolorna ordnar dessutom lokala idrottsevenemang tillsammans 
med idrottsföreningar och idrottsdagar och idrottsevenemang i skolorna 
regelbundet under läsåret. Ett exempel på dessa är en friidrottstävling 
för ungdomar i de nordiska länderna som ordnas våren 2016. Därtill 
ordnade idrottsverket i september 2015 evenemanget School Action 
Day under den europeiska motionsveckan tillsammans med idrottsvä-
sendena i Esbo och Vanda, idrottsorganisationer och idrottsföreningar. 
Elever från alla städer i huvudstadsregionen deltog i evenemanget. Hu-
vudstadsregionens idrottsakademi Urhea utvecklar i samarbete med ut-
bildningsverket uppbyggnaden av skoldagarna för tävlingsidrottare och 
aktiva idrottsungdomar för att göra det möjligt att kombinera effektiv trä-
ning och förnuftig skolgång.

Idrottsverkets investeringar riktas till områdena på ett balanserat sätt 
och med beaktande av de olika behoven hos barn och unga. Service-
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nätet för idrottstjänster planeras tillsammans med övriga förvaltningar, 
olika aktörer inom stadskoncernen, privata tjänsteproducenter inom id-
rottsbranschen och frivilligorganisationer. I fråga om nybyggande har 
idrottsverket dragit upp en strategisk riktlinje att utveckla platser för nä-
ridrott och intensifiera samarbetet med utbildningsverket i syfte att före-
bygga utslagning hos barn och unga genom att ordna mångsidig hob-
bymotion i skollokalerna eller på idrottsplatser nära skolor avgiftsfritt el-
ler till ett förmånligt pris. Utbildningsverket utvecklar i samråd med fas-
tighetskontoret även nya mångsidiga näridrottsplatser på skolgårdar, 
daghemsgårdar och idrottsplatser i syfte att på ett så smidigt sätt som 
möjligt få de lokaler som nu är i skolornas bruk i idrottsbruk och integre-
ra dem med den övriga näridrotten i området.

Stadsdirektören har gett svar till initiativtagarna och hänvisat i sitt svar 
till slutsatserna i utbildningsnämndens och idrottsnämndens utlåtanden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite
2 Oltkn lausunto.pdf
3 Lltkn lausunto.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 268

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 17.02.2016 § 29

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan 
aloitteesta koskien taloudellisten resurssien osoittamista koululiikunnan 
lisäämiseen.

Päätöksen perustelut

Aloitteessa esitetään, että kaupunki osoittaisi joko opetus- tai liikuntato-
imelle riittävät 500 000 euron taloudelliset resurssit koululiikunnan li-
säämiseen ja velvoittaa asianomaisia virastoja lisäämään aktivoivaa 
koululiikuntaa.

Opetuslautakunta ja liikuntalautakunta ovat antaneet aloitteesta lausun-
not. Kaupunginvaltuusto käsittelee aloitetta huhtikuussa 2016 kau-
punginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaisesti. Lautakuntien 
lausunnoissa todetaan, että lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien 
edistämistä pidetään tärkeänä. Tätä tukee voimassa oleva strategiaoh-
jelma 2013-2016, jonka mukaan koululaisia kannustetaan välitunnilla 
ulkoiluun. Ulkoliikuntamahdollisuuksia kouluissa ja päiväkodeissa on 
tarkoitus lisätä. Liikuntaseurojen avustusten myöntämisperusteet on 
uudistettu strategiakaudella siten, että painopiste on lasten ja nuorten 
liikunnan tukemisessa. Liikuntastrategiassa 2013-2017 taas tavoitteena 
on lisätä terveyttä edistävää liikuntaa ja vähentää liikkumattomuutta. 

Lausunnoissa todetaan lisäksi, että voimassa oleva opetussuunnitelma 
kannustaa ja tukee monipuolista liikuntaa ja liikuntatottumusten vahvis-
tamista ja koulut tarjoavat erilaisia liikuntakerhoja lukuvuoden aikana. 
Syksystä 2012 lähtien Liikkuva Koulu – toimintaa on jalkautettu peruso-
petuslinjan suomenkielisiin kouluihin ja vuonna 2016 liikuntaviraston ta-
voitteena on, että kaikista kaupungin peruskouluista 85% on Liikkuvia 
kouluja. Liikkuva koulu –työn lisäksi liikuntavirasto tuottaa lasten ja nu-
orten matalan kynnysten harrasteliikuntapalveluja yhteistyössä opetus-
viraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa muun muassa Ea-
sySport- ja FunAction -toiminta ja loma-ajan toiminta. Peruskoulut järje-
stävät alueellisia liikuntatapahtumia yhdessä urheiluseurojen kanssa ja 
lukuvuoden aikana kouluissa järjestetään säännöllisti liikuntapäiviä ja –
tapahtumia esimerkkinä keväällä 2016 järjestettävä koululaisten ylei-
surheilun Pohjoismaiset kisat. Kilpailuja kehitetään jatkuvasti yhdessä 
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urheiluseurojen kanssa toteuttamalla kilpailuja uudenlaisin toimintata-
voin. Tämän lisäksi liikuntavirasto järjesti syyskuussa 2015 yhdessä 
Espoon ja Vantaan liikuntatointen sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseu-
rojen kanssa Euroopan liikkujan viikolle ajoittuvan School Action Day –
tapahtuman, johon osallistui koululaisia kaikista pääkaupunkiseudun 
kaupungeista. Pääkaupunkiseudun Urhea– akatemia kehittää taas yh-
teistyössä opetusviraston kanssa kilpaurheilijoiden ja aktiivisesti liikku-
vien nuorten koulupäivien rakenteita mahdollistaen tehokkaan harjoit-
telun ja mielekkään opiskelun yhdistämisen.  

Liikuntaviraston investoinnit suunnataan alueellisesti tasapuolisesti hu-
omioiden lasten ja nuorten tarpeet. Liikuntapalveluiden palveluverkkoa 
suunnitellaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa, kaupunkikonser-
nin eri toimijoiden kanssa, yksityisten liikunta-alan palvelutarjoajien se-
kä vapaaehtoisten järjestöjen kanssa. Uudisrakentamisen osalta li-
ikuntaviraston strategisena linjauksena on kehittää lähiliikuntapaikkoja 
ja tiivistää yhteistyötä opetusviraston kanssa ehkäisemällä lasten ja nu-
orten syrjäytymistä järjestämällä monipuolista maksutonta tai edullista 
harrasteliikuntaa koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevissa liikunta-
paikoissa. Vuodesta 2007 lähtien peruskoulut ja päiväkodit on vapau-
tettu tekojääratojen ja ulkokenttien, sisäliikuntapaikkojen sekä liikunta- 
ja palloiluhallien sisäänpääsymaksuista arkisin kello 8-14. Opetusviras-
to yhdessä kiinteistöviraston kanssa kehittää myös uusia vapaassa 
käytössä olevia monikäyttöisiä lähiliikuntapaikkoja koulujen ja päiväko-
tien pihoille, puistoihin ja liikuntapaikolle tavoitteena saada koulujen 
käytössä olevat tilat mahdollisimman helposti liikunnan käyttöön ja in-
tegroitua ne osaksi alueen muuta lähiliikuntaa. Tämä hanke jatkuu 
edelleen.

Heikko taloudellinen tilanne pakottaa opetusviraston tehostamaan toi-
mintaansa ja miettimään uudenlaisia toimintatapoja koululiikunnan se-
kä kilpa- ja sarjaurheilutoiminnan toteuttamiseen yhdessä urheiluseuro-
jen kanssa. Tavoitteena on toteuttaa kilpailuja uudenlaisella konseptilla 
urheiluseurojen kanssa.

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 114

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Lausunto
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Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruskouluikäisten lasten liikuntamahdollisuuksien edistämistä pide-
tään liikuntavirastossa erittäin tärkeänä, ja virasto on myös strategias-
saan tähän voimakkaasti sitoutunut. Liikuntavirasto on ollut syksystä 
2012 lähtien jalkauttamassa yhdessä opetusviraston sekä kolmannen 
sektorin kanssa Liikkuva koulu -ohjelmaa perusopetuslinjan suomenki-
elisiin kouluihin. Ohjelman tavoitteena on muuttaa koulujen toiminta-
kulttuuria fyysistä aktiivisuutta suosivaan suuntaan. Tällä hetkellä ohjel-
massa on mukana yhteensä 71 koulua. Työ jatkuu edelleen, ja eloku-
usta lähtien työtä on konkreettisesti tekemässä kaksi urheiluseuraan 
palkattua liikunnanohjaajaa. Liikuntavirasto on asettanut vuoden 2016 
sitovaksi talousarviotavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä 90 % 
perusopetuslinjan suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista on saatu mu-
kaan Liikkuva koulu -ohjelmaan. 

Liikkuva koulu -työn lisäksi liikuntavirasto on tuottanut kouluikäisten las-
ten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntapalveluita yhteistyös-
sä opetusviraston ja helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa syksystä 
2010 lähtien. EasySport ja FunAction -toiminnan liikuntaryhmät sekä lo-
ma-ajan toiminnat ja tapahtumat ovat tarjonneet helpon ja edullisen 
mahdollisuuden erilaisten lajien kokeilemiselle ja liikunnanharrastami-
selle, ja liikuntavirastossa esitetäänkin kohdennettavaksi vuoden 2016 
budjetista määrärahaa tämän toiminnan vakiinnuttamiseksi. 

Liikuntavirasto tulee lisäksi syyskuussa 2015 toteuttamaan yhdessä 
Espoon ja Vantaan liikuntatointen sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseu-
rojen kanssa Euroopan liikkujan viikolle ajoittuvan School Action Day -
tapahtuman. Koululaisille maksuttomaan tapahtumaan osallistuu koulu-
laisia kaikista pääkaupunkiseudun kaupungeista. Kustannuksista vas-
taa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja yli 40 minuutin matkan päästä tule-
vien koululaisten matkakulut korvataan. Helsingin liikuntavirasto järje-
stää tapahtumalle tilat ja vastaa osaltaan liikuntatoiminnan järjestämi-
sestä.

Liikuntavirastossa nähdään erittäin tärkeänä että kaupungissa panoste-
taan kouluikäisten lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntamahdol-
lisuuksien parantamiseen, ja virasto on mielellään mukana tukemassa 
tämän kaltaisten toimintojen toteuttamista. Liikuntavirasto kannattaa 
aloitteessa esitettyä taloudellisen resurssin lisäämistä koululaisten li-
ikuntaan. 500 000 euron resurssi mahdollistaisi monipuolisesti ja laa-
jasti liikuntamahdollisuuksien parantamisen, kuten aloitteessa esiin 
nostetun oppilasurheilun järjestämisen.

Käsittely

28.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijän muutos esitykseen koskien ruotsinkielisiä kouluja:

Liikuntavirasto on asettanut vuoden 2016 sitovaksi talousarviotavoitte-
eksi, että vuoden loppuun mennessä 90 % perusopetuslinjan suomen- 
ja ruotsinkielisistä kouluista on saatu mukaan Liikkuva koulu -ohjel-
maan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 91

HEL 2015-001438 T 12 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta näkee tärkeänä kaikkien oppilaiden liikkumisen lisää-
misen ja liikunnan mielekkään sovittamisen osaksi koulupäivää. Ope-
tussuunnitelmassa on koululiikuntaa keskimäärin 10 vuosiviikkotuntia 
eli noin 6 840 tuntia peruskoulun aikana. Opetussuunnitelmassa ko-
rostuvat monipuoliseen liikkumiseen kannustaminen ja liikuntatottu-
musten vahvistaminen. Koulut tarjoavat myös erilaisia liikuntakerhoja 
lukuvuoden aikana. 

Opetusvirasto kehittää koululiikuntaa Helsingin kaupungin strategian 
mukaan seuraavasti: 

Liikkuva Koulu -toiminta on alkanut 5 koulun pilottina. Tänä vuonna se 
laajenee 71 kouluun. Sisältöä kehitetään edelleen toiminnallisen kou-
lupäivän periaatteella. Opetusvirasto on yhdessä kiinteistöviraston 
kanssa kehittänyt koulujen pihoja toiminnallisemmaksi ja liikuntaa akti-
voivaksi. Tämä hanke jatkuu.

Koulut järjestävät alueellisia liikuntatapahtumia yhdessä urheiluseuro-
jen kanssa. Lisäksi kouluilla on lukuvuoden aikana säännöllisesti liikun-
tapäiviä ja –tapahtumia sekä alueellisia tapahtumia.

Pääkaupunkiseudun Urhea-akatemia kehittää yhteistyössä opetusvi-
raston kanssa kilpaurheilijoiden ja aktiivisesti liikkuvien nuorten kou-
lupäivän rakenteita ja mahdollistaa näin tehokkaan harjoittelun ja mie-
lekkään opiskelun yhdistämisen. Toiminnassa on mukana 9 kaupungin 
peruskoulua tai yläastetta.
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Keväällä 2016 järjestetään koululaisten yleisurheilun Pohjoismaiset ki-
sat.

Kiristyvä taloudellinen tilanne pakottaa opetusviraston tehostaman toi-
mintaansa ja miettimään uudenlaisia toimintatapoja. Koko kaupungin 
kilpa- ja sarjaurheilutoimintaan etsitään vuonna 2015 aktiivisesti uuden-
laista rakennetta yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tavoitteena on to-
teuttaa kilpailuja uudenlaisella konseptilla urheiluseurojen kanssa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi
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§ 97
Invånarinitiativ om förbättring av situationen för gravt handikappa-
de människor

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om assistenten till en 
handikappad kan få gratisbiljett till Helsingfors stadsteater. 
Också till Helsingfors kulturcentrals tjänster, dvs. till Annegår-
den, Malms kulturhus, Gamlasgården, Stoa, Nordhuset och kul-
turcentret Caisa och till Savoyteaterns produktioner i egen regi, 
har assistenten/handledaren eller medhjälparen/tolken till en 
besökare med funktionsnedsättning alltid fritt inträde. (Sami 
Muttilainen)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten 
René Hursti under diskussionen hade föreslagit följande hemställnings-
kläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om assistenten till en 
handikappad kan få gratisbiljett till Helsingfors stadsteater. 
Också till Helsingfors kulturcentrals tjänster, dvs. till Annegår-
den, Malms kulturhus, Gamlasgården, Stoa, Nordhuset och kul-
turcentret Caisa och till Savoyteaterns produktioner i egen regi, 
har assistenten/handledaren eller medhjälparen/tolken till en 
besökare med funktionsnedsättning alltid fritt inträde.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

4 omröstningen
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Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om assistenten till 
en handikappad kan få gratisbiljett till Helsingfors stadsteater. Också till 
Helsingfors kulturcentrals tjänster, dvs. till Annegården, Malms kultur-
hus, Gamlasgården, Stoa, Nordhuset och kulturcentret Caisa och till 
Savoyteaterns produktioner i egen regi, har assistenten/handledaren 
eller medhjälparen/tolken till en besökare med funktionsnedsättning all-
tid fritt inträde.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yr-
jö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nie-
minen, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Fatbard-
he Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Ur-
ho

Frånvarande: 3
Pekka Majuri, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntalaisaloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kommuninvånare har 8.4.2015 lämnat in ett invånarinitiativ om förbätt-
ring av situationen för gravt handikappade människor. Initiativet har un-
dertecknats av totalt 749 personer.

De som undertecknat kommuninvånarinitiativet föreslår att närstående-
vårdare för gravt handikappade betalas skäligt stöd för närståendevård 
för sitt arbete. Likaså föreslår de att antalet närvårdsperioder inte mins-
kas för någon gravt handikappad människa och att varje gravt handi-
kappad människa får en fritidsassistent enligt det individuella behovet. 
Dessutom förutsätter de att varje gravt handikappad garanteras avgifts-
fria resor med hemkommunens kollektivtrafikmedel och vid behov med 
taxi.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga.

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställnings-
klämmar.
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Social- och hälsovårdsnämnden gav ett utlåtande om initiativet i vilket 
det konstateras att Helsingfors social- och hälsovårdsverk organiserar 
alla de tjänster som för sina mottagare är lagstadgade eller omfattas av 
kommunens allmänna skyldighet att producera tjänster. I Helsingfors 
begränsas dock ökandet av andelen tjänster som är beroende på pröv-
ning av tillväxten av nettokostnaderna för handikappservice, som är 
snabbare än i de andra stora kommunerna.

Stödet för närståendevård är en helhet som består av vårdarvodet, be-
hövliga andra tjänster för personen som behöver vård och annat stöd 
till närståendevårdaren. Storleken på vårdarvodet har graderats utifrån 
hur bindande och krävande vården är. År 2015 var det minsta vårdar-
vodet för närståendevård i Helsingfors 384,67 euro i månaden och det 
högsta vårdarvodet 1601,36 euro i månaden. Vårdarvodet är skatteplik-
tig inkomst för närståendevårdaren.

För gravt handikappade och utvecklingsstörda beviljas kortvariga perio-
der efter prövning till stöd för att familjerna ska orka och beviljandet 
grundar sig alltid på det individuella behovet hos klienten och klientens 
familj. Bedömningen av servicebehovet uppdateras regelbundet och 
alltid då klientens livssituation ändras.

Tjänster enligt handikappservicelagen beviljas enligt klientens individu-
ella behov. Kriterierna för beviljande av personlig assistans definieras i 
8 c § i handikappservicelagen och personlig assistans är en subjektiv 
rätt för personer som är berättigade till tjänsten. Alla sökande som upp-
fyller kriterierna i handikappservicelagen beviljas personlig assistans 
enligt det individuella behovet.

Färdtjänster som hör till social- och hälsovårdsverkets verksamhetsom-
råde och som ersätts enligt handikappservicelagen eller socialvårdsla-
gen är ett alternativ till kollektivtrafikmedlen i sådana fall där service- 
och assistansbehovet är så betydande att det inte kan tillgodoses med 
hjälp av lösningar av kollektivtrafiktyp. Social- och hälsovårdsnämnden 
fastställer på sina möten storleken på självriskandelen som tas ut för 
färdtjänster.

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet svarade 
initiativtagarna med sin skrivelse 1.7.2015 och stödde sig i sitt svar på 
de ställningstaganden som framförs i utlåtandet. Svaret framgår av be-
slutshistorien.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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Bilagor

1 Kuntalaisaloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 269

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
01.07.2015 § 11

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa 
Matti Laitisen ja 748 kunnan asukkaan tekemään kuntalaisaloitteeseen 
vastauksen, joka perustuu liitteenä olevaan sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan antamaan lausuntoon. Vastauksenaan sosiaali- ja terveystointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää kunnan asuk-
kaille ne palvelut, jotka ovat saajilleen lakisääteisiä tai kunnan erityisen 
järjestämisvelvollisuuden piirissä. Helsingissä vammaispalvelujen net-
tokustannusten muitten suurien kuntien vastaavia menoja suurempi 
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kasvu rajoittaa kuitenkin harkinnanvaraisten palvelujen osuuden lisää-
mistä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tar-
vittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan muusta tukemi-
sesta. Hoitopalkkion suuruus on porrastettu kuntakohtaisesti hoidon si-
tovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen alimman hoito-
palkkion suuruus vuonna 2015 on 384,67 euroa kuukaudessa. Korkein 
hoitopalkkio tällä hetkellä Helsingissä on 1 601,36 euroa kuukaudessa. 
Palkkio on omaishoitajalle veroalaista tuloa.

Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vapaapäiväoikeutta korvaavaa hoi-
toa asumispalveluna, laitoshoitona tai perhehoitona omissa tai ostopal-
veluyksiköissä. Omaishoitaja voi halutessaan saada kotiin
lakisääteisen vapaan ajaksi myös sijaisomaishoitajan. Tällöin sosiaali- 
ja terveysvirasto maksaa sijaisomaishoitajille korvauksen lomitusvuo-
rokausilta. Omaishoitajien käytössä on myös kolme
palveluseteliä: omaishoidon tuen lakisääteinen lomitus, harkinnanvarai-
nen lyhytaikaishoito sekä kotiin annettava tuntilomitus.

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten lyhytaikaisjaksoja myönne-
tään harkinnan mukaan perheiden jaksamisen tukemiseksi. Lyhytaika-
ishoitojaksojen myöntäminen perustuu aina asiakkaan ja asiakkaan 
perheen yksilölliseen tarpeeseen. Palvelujen saanti on tällöin oikeuden-
mukaista ja yhdenvertaista. Palvelutarpeen arviointeja päivitetään 
säännöllisesti ja aina asiakkaan elämäntilanteen muutoksissa.

Henkilökohtaista apua, kuten muitakin vammaispalvelulain palveluja 
myönnetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökohtai-
sen avun myöntämisen kriteerit on määritelty vammaispalvelulain 8 c 
§:ssä ja henkilökohtainen apu on palveluun oikeutetulle henkilölle sub-
jektiivinen oikeus. Kaikille hakijoille, jotka täyttävät vammaispalvelulais-
sa määritellyt kriteerit myönnetään henkilökohtaista apua heidän yk-
silöllisen tarpeensa perusteella.

Lisäksi vammaispalvelulaissa (19.12.2008/981, 8 c §) todetaan, että 
harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen ylläpitämistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä 
vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä 
turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan ensisijaisesti julkisella liikenteellä, 
jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 
(HSL). HSL:n hallitus määrittelee julkisten liikennevälineiden lipuista 
perittävän hinnat ja voi myöntää alennuksia ja vapaalippuja pääsääntöi-
sesti liikennepoliittisin perustein.
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Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain tai 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat joukkolii-
kennevälineiden vaihtoehto tilanteissa, joissa henkilöiden palveluntarve 
on niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisillä ratkaisuilla tyy-
dyttämään.

Päätöksen perustelut

Matti Laitinen ja 748 kunnan asukasta ovat tekemässään kuntalaisaloit-
teessa esittäneet, että vaikeavammaisten ihmisten asemaa on paran-
nettava. Aloite ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ovat päätök-
sen liitteinä.

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2015 § 222

HEL 2015-004421 T 05 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kuntalaisalo-
itteessa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin seuraavan esittelijän muu-
tetun ehdotuksen mukaisen lausunnon:

1. Jokaiselle kotona asuvan vaikeavammaisen ihmisten omaishoitajalle 
maksetaan arvokkaasta työstään kohtuullista omaishoidon tukea

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoi-
dettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, 
joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle 
sekä omaishoitajan muusta tukemisesta.

Hoitopalkkion suuruus on porrastettu kuntakohtaisesti hoidon sitovuu-
den ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen alimman hoitopalk-
kion suuruus vuonna 2015 on 384,67 euroa kuukaudessa. Korkein hoi-
topalkkio tällä hetkellä Helsingissä on 1 601,36 euroa kuukaudessa. 
Palkkio on omaishoitajalle veroalaista tuloa.

Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää vapaapäiväoikeutta korvaavaa hoi-
toa asumispalveluna, laitoshoitona tai perhehoitona omissa tai ostopal-
veluyksiköissä. Omaishoitaja voi halutessaan saada kotiin lakisäätei-
sen vapaan ajaksi myös sijaisomaishoitajan. Tällöin sosiaali- ja ter-
veysvirasto maksaa sijaisomaishoitajille korvauksen lomitusvuorokau-
silta. Omaishoitajien käytössä on myös kolme palveluseteliä: omaishoi-
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don tuen lakisääteinen lomitus, harkinnanvarainen lyhytaikaishoito se-
kä kotiin annettava tuntilomitus. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta on ollut edustus kansallisen 
omaishoidon kehittämisohjelman työssä. Ohjelmassa kiinnitetään erityi-
stä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuu-
teen ja jaksamisen tukemiseen. Ohjelman ehdotuksen mukainen laki 
sopimusomaishoidosta korvaisi nykyisen omaishoidon tuesta annetun 
lain. Työryhmä on esittänyt uutta lakia sopimusomaishoidosta. Lakiin 
kirjattaisiin muun muassa säännökset palkkioista sekä sopimuso-
maishoidon edellytyksistä, kuten sitovasta ja vaativasta hoidon tarpees-
ta sekä omaisen soveltuvuudesta ja halukkuudesta omaishoitajaksi. 
Laissa säädettäisiin muun muassa sopimusomaishoidon edellytyksistä 
ja hoitopalkkioiden saantiperusteista. Lakiehdotus on jäänyt nykyisen 
hallituksen päätettäväksi.

2. Kenenkään vaikeavammaisen ihmisen lähihoitojaksoja ei vähennetä

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten lyhytaikaisjaksoja myönne-
tään vammaisten sosiaalityössä harkinnan mukaan, perheiden jaksami-
sen tukemiseksi. Lyhytaikaishoitojaksojen myöntäminen perustuu aina 
asiakkaan ja asiakkaan perheen yksilölliseen tarpeeseen. Palvelujen 
saanti on tällöin oikeudenmukaista ja yhdenvertaista. Asiakasperheiden 
tarpeet vaihtelevat, joissain tilanteissa on tarvetta lisätä palveluja. Jois-
sain tilanteissa uudet palvelut korvaavat aiemmin jo myönnettyjä pal-
veluja. Palvelutarpeen arviointeja päivitetään säännöllisesti ja aina asi-
akkaan elämäntilanteen muutoksissa.

3. Jokaisella vaikeavammaisella ihmisellä on käytössään yksilöllisen 
tarpeensa mukaan vapaa-ajanavustaja

Asiakkaalla on lakisääteinen oikeus palveluntarpeen arviointiin. Hen-
kilökohtaista apua, kuten muitakin vammaispalvelulain palveluja myön-
netään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Henkilökohtaisen 
avun myöntämisen kriteerit on määritelty vammaispalvelulain  8 c §:ssä 
ja henkilökohtainen apu on palveluun oikeutetulle henkilölle subjektiivi-
nen oikeus. Kaikille hakijoille, jotka täyttävät vammaispalvelulaissa 
määritellyt kriteerit myönnetään henkilökohtaista apua heidän yksilölli-
sen tarpeensa perusteella.

Vammaispalvelulaissa (19.12.2008/981, 8 c §) todetaan, että har-
rastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaik-
utuksen ylläpitämistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vä-
hintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä tur-
vaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. Hen-
kilökohtaisen avun tunteja on myönnetty mm. ryhmäkodeissa asuville 
kehitysvammaisille asiakkaille tarpeen mukaisesti.
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4. Jokaiselle vaikeavammaiselle ihmiselle taataan maksuton liikkumi-
nen kotikunnan julkisilla liikennevälineillä ja tarvittaessa taksilla

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain tai 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat joukkolii-
kennevälineiden vaihtoehto tilanteissa, joissa henkilöiden palveluntarve 
on niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisillä ratkaisuilla tyy-
dyttämään. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(3.8.1992/734, 1 §) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
voidaan periä maksu palvelunkäyttäjältä, jollei laissa ole säädetty sitä 
maksuttomaksi. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-
ista annetun asetuksen (9.10.1992/912, 1 §) mukaisesti asetuksessa 
mainituista kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista saa periä tässä 
asetuksessa säädetyt maksut. Sanotun asetuksen 6 §:n mukaisesti 
vammaispalvelulain vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalvelu-
ista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julki-
sen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa 
oleva kohtuullinen maksu.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan ensisijaisesti julkisella liikenteellä, 
jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 
(HSL). HSL:n hallitus  määrittelee julkisten liikennevälineiden lipuista 
perittävän hinnat ja voi myöntää alennuksia ja vapaalippuja pääsääntöi-
sesti liikennepoliittisin perustein.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut § 188 13.05.2014 kok-
ouksessaan kuljetuspalveluista perittävien omavastuuosuuksien 
määrän.

Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä selviydy jokapäiväisi-
stä talouteen kuuluvista menoistaan, voidaan julkisilla kulkemista tukea 
osana toimeentulotukea.

Yhteenveto

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto järjestää jatkossakin ne palvelut, 
jotka ovat saajilleen lakisääteisiä tai kunnan erityisen järjestämisvelvol-
lisuuden piirissä. 

Helsingissä vammaispalvelujen nettokustannusten muita kuusikkokun-
tia suurempi kasvu (v.2010-2014, yht. 32,7%) rajoittaa kuitenkin har-
kinnanvaraisten palvelujen osuuden lisäämistä.

Nettokustannusten kasvu v.2010-2014 oli Espoossa 26,3%, Vantaalla 
13,6%, Turussa 4,8% ja Tampereella 16,2%.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaalla on oikeus ajantasaiseen palvelusuunnitelmaan, ja sen pe-
rusteella toteutettaviin palveluihin ja tukitoimiin. Yksilöllinen palvelutar-
peen arviointi on asiakkaiden perusoikeus ja takaa asiakkaiden oikeu-
denmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun, vaikka palvelujen määrä voi 
vaihdella asiakaskohtaisesti.

Käsittely

16.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä Hannu Juvonen: muutan ehdotusta siten, että asialle lisätään 
liiteasiakirja numero 2 (kuntalaisaloite).

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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§ 98
Invånarinitiativ om vinterförvaringsplatser för båtar

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har i sitt invånarinitiativ 18.3.2015 föreslagit att de båtförva-
ringsområden som är nära kopplade till stadsstrukturen ska anvisas för 
bostadsbruk och nya förvaringsområden för båtar ska samtidigt anvisas 
i mindre värdefulla områden.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
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sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Idrottsverket som besitter stadens båthamnar har 21.5.2015 gett utlå-
tande med anledning av initiativet. Biträdande stadsdirektören för bild-
ningsväsendet har 12.6.2015 gett initiativtagaren följande svar på basis 
av idrottsverkets utlåtande:

Det finns nästan 15 000 båtplatser i Helsingfors stads område och ca 
12 100 av dessa ligger i båthamnar i stadens besittning. Underhållet av 
både stadens båtplatser och vinterförvaringsområden hör till idrottsver-
kets havsavdelning, och avdelningens vinterförvaringsområden har 
platser för sammanlagt ca 6 000 båtar. Utöver de vinterförvaringsområ-
den som staden underhåller erbjuder olika företag ca 1 000 förvarings-
platser i sina lokaler. I Helsingfors finns det alltså redan i nuläget ca 
8 000 båtar för vilka man inte kan erbjuda någon vinterförvaringsplats 
inom stadens område. I viss mån förvaras båtar på fastigheternas går-
dar, men största delen av båtar som saknar vinterförvaringsplats måste 
transporteras annanstans över vintern.

Antalet båtentusiaster håller på att öka i Helsingfors, och stadsplane-
ringen svarar på det ökade behovet av båtplatser genom att planlägga 
nya båthamnar. Samtidigt avlägsnas flera av de nuvarande vinterförva-
ringsområdena med anledning av att markanvändningen ändras. Det 
har inte varit möjligt att anvisa ett vinterförvaringsställe för båtentusias-
terna i de nya båthamnarna, och disproportionen mellan antalet båt-
platser och vinterförvaringsplatser ökar.

Stadsdirektören har våren 2015 tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda 
framtiden för vinterförvaringen av båtar i Helsingfors. Arbetsgruppen 
består av representanter för idrottsverket, stadsplaneringskontoret, fas-
tighetskontoret, byggnadskontoret och delegationen för båtklubbar i 
Helsingfors (Helvene).

Efter svaret från biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet har 
arbetsgruppen sammanträtt regelbundet och berett ett utkast till rapport 
om vinterförvaringen av båtar. Utkastet är för tillfället ute på remiss. Ar-
betsgruppen presenterar rapporten för stadsdirektören efter att rappor-
ten blivit färdig.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i 
saken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 270

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.06.2015 § 13

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

Päätös

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa veneiden 
talvisäilytystä koskevaan kunnan asukkaan aloitteeseen seuraavan va-
stauksen:

Helsingin kaupungin alueella on lähes 15 000 venepaikkaa, joista noin 
12 100 on kaupungin hallinnoimissa venesatamissa. Sekä kaupungin 
venepaikkojen että talvisäilytysalueiden ylläpito kuuluu liikuntaviraston 
merellisten palvelujen osastolle, ja sen talvisäilytysalueilla on säily-
tyspaikka noin 6 000 veneelle. Kaupungin ylläpitämien talvisäilytysalu-
eiden lisäksi yritysten toimitiloissa on tarjolla noin 1 000 talvisäily-
tyspaikkaa. Helsingissä on siis jo nykyisellään noin 8 000 venettä, joille 
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ei ole tarjolla talvisäilytyspaikkaa kaupungin alueella. Jonkin verran ve-
neitä säilytetään kiinteistöjen pihoilla, mutta valtaosa ilman talvisäily-
tyspaikkaa olevista veneistä joudutaan kuljettamaan muualle talviajak-
si.

Veneilyä harrastavien ihmisten määrä Helsingissä kasvaa, ja kaupunki-
suunnittelu vastaa venepaikkojen kasvavaan tarpeeseen kaavoittamal-
la uusia venesatamia. Samaan aikaan monet nykyisistä talvisäilytysalu-
eista ovat maankäytön muuttuessa poistumassa talvisäilytyskäytöstä. 
Uusien venesatamien veneilijöille ei ole pystytty osoittamaan talvisäily-
tyspaikkoja, ja epäsuhta venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen välillä 
kasvaa.

Liikuntavirasto on kaupunginjohtajan toimeksiannosta perustanut työr-
yhmän selvittämään veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta Helsingis-
sä. Työryhmään kuuluu edustajat kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiintei-
stövirastosta, rakennusvirastosta ja Helsingin veneseurojen neuvottelu-
kunnasta (Helvene). Työryhmän yhdyshenkilönä on venesatamapääl-
likkö Ari Maunula liikuntaviraston merellisten palvelujen osastolta.

Päätöksen perustelut

********** on 18.3.2015 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa eh-
dottanut, että parhaiten kaupunkirakenteeseen kytketyt venevarastoa-
lueet osoitetaan asutuskäyttöön ja samalla osoitetaan veneille uudet 
säilytysalueet vähemmän arvokkailta paikoilta. Vertailukohtana aloit-
teen tekijä mainitsee Espoon vastaavat suunnitelmat.

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liikuntavirasto 21.5.2015

HEL 2015-003468 T 10 01 01 03

********** ehdottaa, että Helsingissä osoitetaan parhaiten kaupunkiran-
teeseen kytketyt venevarastoalueet asutuskäyttöön ja samalla osoite-
taan veneille uudet säilytysalueet vähemmän arvokkailta paikoilta 
Espoon toimintamallin mukaisesti.

Liikuntavirasto vastaa Helsingissä sekä venepaikoista että talvisäilyty-
salueista. Kaupungin hallinnoimissa venesatamissa on noin 12 100 ve-
nepaikkaa ja yhteensä muiden toimijoiden kanssa Helsingissä on lähes 
15 000 venepaikkaa. Talvisäilytysalueilla voidaan noin 6 000 venettä ja 
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yritysten toimitiloissa noin 1 000 venettä. Helsingissä on siis jo nyt noin 
8 000 venettä, joiden talvisäilyttäminen Helsingissä on hankalaa. Jon-
kin verran veneitä säilytetään kiinteistöjen pihoilla, mutta valtaosa näi-
stä veneistä joudutaan jo nyt kuljettamaan muualle talviksi.

Veneilyä harrastavien ihmisten lukumäärä Helsingissä kasvaa koko 
ajan, joten kaupunkisuunnittelu vastaa tähän tarpeeseen kaavoittamal-
la kaupunkiin uusia venesatamia. Venemäärä Helsingissä siis kasvaa 
koko ajan. Samaan aikaan monet nykyisistä talvisäilytysalueista ovat 
maankäytön muuttuessa poistumassa talvisäilytyskäytöstä eikä uusien 
venesatamien veneilijöille ole pystytty osoittamaan talvisäilytyspaikkoja. 
Epäsuhta venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen välillä siis kasvaa 
edelleen.

Helsinkiläiset veneseurat ovat huolestuneina tästä kehityksestä olleet 
yhteydessä kaupungin johtoon ja niinpä ylipormestari Jussi Pajusen toi-
meksiannosta liikuntavirasto on perustanut yhteistyössä kaupunkisuun-
nitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusviraston sekä Helsingin Ve-
neseurojen Neuvottelukunnan (Helvene) kanssa työryhmän sel-
vittämään veneiden talvisäilytyksen tulevaisuutta Helsingissä. Työr-
yhmä on selvillä myös Espoon kaupungin asiaa koskevista hankkeista. 
Työryhmän yhdyshenkilö on venesatamapäällikkö Ari Maunula.

Anssi Rauramo

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 99
Invånarinitiativ om avgiftsfria simbiljetter för krigsvärnlösa

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten 
Paavo Arhinmäki under diskussionen hade föreslagit följande hemställ-
ningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna att erbjuda avgiftsfria simbiljetter till idrottsverkets simhallar 
för dem som har tecknet för krigsvärnlösa på samma sätt som 
för krigsveteraner, krigsinvalider och personer som fått frontt-
jänsttecken.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möj-
ligheterna att erbjuda avgiftsfria simbiljetter till idrottsverkets simhallar 
för dem som har tecknet för krigsvärnlösa på samma sätt som för krigs-
veteraner, krigsinvalider och personer som fått fronttjänsttecken.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku 
Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
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Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevan-
der, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokai-
nen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Rene Hursti, Harri Lindell

Blanka: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, 
Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laa-
ninen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, 
Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Jo-
hanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Maija Anttila, Pekka Majuri, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Ilkka 
Taipale

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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********** har i sitt invånarinitiativ 8.11.2015 föreslagit att de krigsvärnlö-
sa ska beviljas avgiftsfritt inträde till stadens simhallar.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Idrottsnämnden har 10.12.2015 gett ett utlåtande med anledning av ini-
tiativet och tillstyrker inte beviljandet av avgiftsfria simbiljetter för krigs-
värnlösa i utlåtandet. Biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet 
har 13.1.2016 skickat idrottsnämndens utlåtande till initiativtagaren och 
konstaterat följande i följebrevet:

Antalet levande krigsvärnlösa beräknas uppgå till några tio tusen i Fin-
land, men idrottsverket har inga noggranna uppgifter till sitt förfogande 
om hur många av personerna i denna grupp som bor i Helsingfors. Ba-
ra en del av de krigsvärnlösa har skaffat sig tecknet för krigsvärnlösa, 
som är det enda sättet att visa sin tillhörighet till denna grupp. En del av 
de krigsvärnlösa hör redan till någon annan rabattgrupp i simhallarna i 
idrottsverkets besittning.

Priserna på inträdesbiljetterna till idrottsverkets simhallar är relativt re-
sonabla. År 2015 är inträdesavgiften för pensionärer, som är den grupp 
i vilken de krigsvärnlösa kan antas tillhöra, 2,70 euro i Östra centrums 
simhall och 2,50 euro i Britas och Jakobacka simhallar. En positiv in-
ställning till initiativet ökar enligt idrottsnämndens uppfattning inte vä-
sentligt motionsmöjligheterna för helsingforsarna i pensionsåldern eller 
den ekonomiska tillgängligheten till simhallar för personer i denna 
grupp.

Idrottsverkets avgiftsfria inträde gäller för personer som har fronttec-
ken, frontmannatecken eller fronttjänsttecken och för krigsinvalider. Det 
avgiftsfria inträdet gäller också för personer i specialgrupper som har 
rätt att få rehabilitering (med stöd av lagen om rehabilitering för perso-
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ner som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, 1039/1997 och 
984/2004). Idrottsverkets praxis för avgiftsfrihet gäller för samma grup-
per som statsrådets förmåner för krigsinvalider och frontveteraner. Det 
är inte motiverat att utvidga avgiftsfriheten till nya grupper eftersom pri-
serna på inträdesbiljetterna är förmånliga.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i 
saken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 271

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 10.12.2015 § 193

HEL 2015-012316 T 12 03 00

Lausunto
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Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kuntalaisaloitteeseen ko-
skien sotaorpojen uintilippuja. 

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta sotaorpojen ilmaisista uintikerrois-
ta Helsingin kaupungin uimahalleissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932
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§ 100
Invånarinitiativ om bostäder och affärslokaler på Botby köpcent-
rums plats

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har i sitt invånarinitiativ 31.12.2015 föreslagit att ett bostads-
kvarter ska byggas på Botby köpcentrums nuvarande plats.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
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sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Initiativet har lämnats in i stadens responssystem och senare registre-
rats som ett invånarinitiativ. Arkitekten som ansvarar för planläggning-
en av Botby område har 25.1.2016 svarat till initiativtagaren bl.a. att 
Botby köpcentrum är ett privat aktiebolag på en arrendetomt, och ak-
tieägarna i bolaget är i huvudsak företag som fungerar i affärslokalerna. 
Bolaget har inte kontaktat stadsplaneringskontoret och någon ansökan 
om detaljplaneändring har inte kommit in.

Stadsmuseet har gett utlåtande i frågan. Utlåtandet framgår av besluts-
historien. Utlåtandet har skickats till initiativtagaren för kännedom. Bi-
trädande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
har 16.3.2016 konstaterat bl.a. följande i sitt svar:

Ni har kommit med ett initiativ om att kompletteringsbyggande i form av 
ett bostadskvarter ska planeras på Botby köpcentrums nuvarande 
plats. Det framgår av stadsplaneringskontorets planläggares tidigare 
svar att köpcentret är i ett privat bolags ägo. Köpcentret ligger på sta-
dens arrendetomt. Också Helsingfors stad är delägare i köpcentret 
med 20 %:s rösträtt. Arrendeavtalet för tomten är giltigt till 2020 och 
staden har inga sådana planer som utgör hinder för att förnya avtalet. 
Efter stadsplaneringskontorets svar har stadsmuseet gett utlåtande om 
köpcentrets skyddsvärden. Utlåtandet finns som bilaga. Stadsmuseet 
konstaterar att objektet hör till den högsta skyddsklassen i den invente-
ring som utarbetats över stadens kulturhistoriskt värdefulla köpcentrum.

Såsom stadsplaneringskontorets planläggare redan tidigare konstaterat 
beror det på köpcenterbolagets egen aktivitet och vilja hur bolaget vill 
utveckla byggnaden i sin ägo i framtiden. Om bolaget kommer med ett 
förslag som detta blir det aktuellt att genom normalt planläggningsförfa-
rande utreda hurdana ändringar som går att passa ihop med de kon-
staterade skyddsvärdena hos byggnaden.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i 
saken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 272

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 16.03.2016 § 24

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti lähettää aloitteen tekijälle seuraavan vastauksen.

Olette tehnyt aloitteen siitä, että Puotilan ostoskeskuksen tilalle suunni-
teltaisiin täydennysrakentamista asuntokorttelin muodossa. Kaupunki-
suunnitteluviraston kaavoittajan aiemmasta vastauksesta ilmenee, että 
ostoskeskuksen omistaa yksityinen yhtiö. Ostoskeskus sijaitsee kau-
pungilta vuokratulla tontilla. Lisäyksenä totean, että myös Helsingin 
kaupunki itse on noin viidenneksen äänivallalla ostoskeskusyhtiön 
omistaja. Tontin vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2020 eikä kau-
pungilla ole ainakaan toistaiseksi ollut sellaisia suunnitelmia, jotka olisi-
vat sopimuksen uusimisen esteenä. Kaupunkisuunnitteluviraston vas-
tauksen jälkeen on saatu kaupunginmuseon lausunto ostoskeskuksen 
suojeluarvoista. Lausunto on liitteenä. Kaupunginmuseo toteaa koh-
teen kuuluvan ylimpään suojeluluokkaan siinä inventoinnissa, joka kau-
pungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista ostoskeskuksista on laadittu.
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Kuten alueen kaavoittajakin on jo aiemmin todennut, ostoskeskusyhtiön 
omasta aktiivisuudesta ja tahtotilasta riippuu miten se haluaa tulevaisu-
udessa omistamaansa rakennusta kehittää. Jos tällainen aloite sen ta-
holta tehtäisiin, tulisi normaalissa kaavoitusmenettelyssä tutkittavaksi 
millainen muutos olisi sovitettavissa yhteen rakennuksen todettujen su-
ojeluarvojen kanssa.

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 29.1.2016

HEL 2015-014376 T 10 03 03

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 5.1.2016

Kuntalaisaloitteessa esitetään Puotilan ostoskeskuksen purkamista ja 
sen tilalle rakennettavaksi asuntoja ja liiketiloja. Kaupunginmuseon ar-
vioi aloitetta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päät-
tänyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaupunginmuseon ostoskeskusinventoinnissa (Ostari lähiön sydän 
2004) selvitettiin helsinkiläisten ostokeskusten rakennushistoriaa. In-
ventoinnissa myös arvotettiin inventoidut ostoskeskukset arkkitehtu-
urinsa, säilyneisyytensä ja ympäristöarvojensa perusteella. 

Puotilan ostoskeskus (Klaavuntie 11- Rusthollarintie 2) valmistui vuon-
na 1961. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelemaa rakennusta on vuosi-
en mittaan muutettu jonkin verran, jolloin siitä on tullut hieman umpinai-
sempi. Valkoisen otsalistan ja sisään vedetyn lasisen julkisivun tuoma 
ilme on horisontaalinen. Kaupunginmuseon inventoinnissa Puotilan 
ostoskeskus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena rakennuk-
sen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Säilyneisyysarvoiltaan 
se todettiin melko hyväksi ja ympäristön kannalta merkittäväksi osaksi 
ympäröivää asuinaluetta. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
osa Puotilan rakennettua ympäristöä.

Valitettavaa on, että tällä hetkellä rakennuksessa on runsaasti tyhjää lii-
ketilaa. Sen vuoksi rakennuksen yleisilme on apea. Puotilan ostoskes-
kus tarvitsee kunnostamista ja uusia toimijoita. Mahdollista pienimuoto-
ista täydennysrakentamista voi tutkia ostoskeskuksen liikeosan luoteis-
puolelle, vanhan talonmiehen asunnon paikalle.
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Kaupunginmuseon tekemä arvio Puotilan ostoskeskuksen rakennustai-
teellisista, säilyneisyys- ja ympäristöarvoista on säilynyt ennallaan. 
Vaikka sen ympäristö on jonkin verran muuttunut täydennysrakentami-
sen takia, ostoskeskus on säilyttänyt oman keskeisen asemansa ympä-
ristössään. Sen selkeä 1960-luvun liikearkkitehtuuri onnistuneella taval-
la liittyy sekä oman aikakautensa asuntorakentamiseen että uudem-
paan täydennysrakentamiseen Puotilassa.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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§ 101
Invånarinitiativ om främjande av finsk design i samband med plane-
ring av markanvändningen, planläggning samt beviljande av bygg-
lov för och genomförande av byggprojekt

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015
2 Asemakaavan muutos
3 Rakennuslautakunnan lausunto
4 Muotoilu kaupungin toimintakentässä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har i sitt invånarinitiativ 17.10.2015 föreslagit att Helsingfors 
som huvudstad i smidigt samarbete med finländska formgivarkretsar 
och i sista hand själv eller genom egna åtgärder ska börja mer aktivt än 
i nuläget främja utnyttjandet av den finska designen i planering av mar-
kanvändningen, såsom i samband med detaljplanering, beviljande av 
bygglov för byggprojekt och genomförande av dessa.

Enligt initiativet ska design i detta samband betraktas som ett mycket 
omfattande begrepp. Ett exempel på finländska designprodukter under 
de senaste åren är bl.a. grafisk betong, och man kan i detta samman-
hang mer aktivt sträva att främja dess användning i större omfattning 
vid sidan av andra designprodukter.
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Initiativtagaren har senare begärt att detaljplaneändringen för Uleå-
borgs resecentrum ska tilläggas i initiativet som ett exempel.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, stadsplaneringskontoret, sta-
dens konstmuseum och byggnadskontoret gav utlåtande om initiativet. 
De framgår av beslutshistorien och utgör bilagor. Dessutom har man 
kontaktat stadskansliets näringsavdelning och ekonomi- och plane-
ringsavdelning i frågan.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
svarade initiativtagaren med sin skrivelse 23.3.2016 och stödde sig i 
sitt svar på de slutsatser som framförs i utlåtandena. Svaret framgår av 
beslutshistorien.

Det konstaterades i svaret att det i invånarinitiativet framförda önske-
målet om främjande av design i princip är värt understöd. I stadens gäl-
lande strategi har design identifierats som en betydande förnyelsemöj-
lighet som påverkar stadens konkurrenskraft. Design fick en synlig roll 
speciellt under året 2012 som World Design Capital. Följande anges i 
strategiprogrammet 2013–2016: "Staden stärker Helsingfors status 
som designstorstad genom att använda design vid förnyelse och tjäns-
teutveckling." Formgivning har dessutom lyfts fram som en av Helsing-
fors stads nyckelsektorer som ska stödjas genom bl.a. olika utveck-
lingsprojekt.

Det viktigaste av de senaste projekten har varit projektet Designorien-
terad stad som slutade vid utgången av 2015. Stadsformgivarna inom 
projektet utvecklade sammanlagt ca 60 projekt med hjälp av metoder 
för servicedesign. Ett exempel på dessa är byggtjänsten Staras projekt 
Siisti työmaa (http://www.muotoilutarinat.fi/fi/projekti/stara-helen/). Erfa-
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renheter av servicedesign har man också fått bl.a. i sammanfogning av 
fysiska byggnader och tjänster samt i utveckling av förortsområden. Er-
farenheter har spridits bl.a. genom webbpublikationen Muotoilutarinat.fi 
och genom att samarbeta med Helsinki Design Week under mer än 10 
år. Ett exempel på utvecklingsarbetet med finländska formgivarorgani-
sationer kan den pågående utvecklingen av upphandlingsförfarandena 
för servicedesign vid Ornamo nämnas.

Staden måste dock beakta lagstiftningen i sin verksamhet och i den fö-
reskrivs vissa restriktioner för främjande av finsk design på det i initiati-
vet föreslagna sättet. Restriktionerna behandlas mer i detalj i bygg-
nadsnämndens utlåtande som utgör bilaga.

I svaret konstaterades det dessutom att de synpunkter i initiativet som 
gäller planering av markanvändningen närmast hör till detaljplanefasen 
i planläggningssystemet. Enligt 54 § i markanvändnings- och byggla-
gen omfattar innehållskraven för detaljplaner inte egentligen strävan-
den att på vissa sätt främja särskilt inhemsk design i enlighet med initi-
ativtagarens förslag. Till exempel bestämmelser som gäller användning 
av vissa material kan dock inkluderas i detaljplanen. Ett exempel på 
detta är detaljplanen för Hongasmossa i vilken man förutsatte att trä-
material ska användas.

I fråga om bygglovsprocessen för byggprojekt konstaterades det att  
anskaffningen av bygglov är myndighetsverksamhet som förutsätter 
rättsprövning. Att främja den finska designen i enlighet med initiativet är 
främmande för verksamheten. När förutsättningarna för tillstånd upp-
fylls ska tillstånd beviljas. Även då det förutsätts i detaljplanen att ett 
visst byggmaterial ska användas finns det i vanliga fall flera möjliga al-
ternativ som uppfyller kraven i bestämmelsen. Man kan inte förutsätta 
att bara produkter som tillverkats eller designats i ett visst land duger. 
En myndighet kan inte kräva att bara inhemska byggprodukter ska an-
vändas om produkten uppfyller den europeiska standardnivån eller de 
produktkrav som i övrigt tillämpas på nationell nivå.

Målet i planeringen av stadens eget byggnadsbestånd är att säkerställa 
byggkvaliteten inom både nybyggnad och ombyggnad så att förhållan-
dena i servicebyggnader blir trygga och hälsosamma. Man strävar att 
föredra goda, hållbara material och trygga, långvariga konstruktioner. I 
byggprojekt strävar man efter lösningar som är kostnadseffektiva med 
tanke på både investeringskostnaderna och hållbarheten.

I stadens servicebyggnader strävar man också efter estetiskt högkvali-
tativa lösningar. Den tekniska och estetiska byggkvaliteten i stadens 
byggprojekt säkras genom att använda erfarna och kompetenta plane-
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rare som väljs genom ett anbudsförfarande med stöd av upphandlings-
lagen.

Stadsbilden och de offentliga byggnadernas utseende kan upplivas ge-
nom att i enlighet med initiativtagarens förslag utnyttja grafisk betong 
på fasaden eller fästa motiv bearbetade av andra material på fasader-
na. I vissa objekt har fasader försetts med konst. Detta ska göras under 
byggnadens huvudplanerares ledning och i samarbete med stadens 
konstmuseum.

I detaljplanen kan man också förutsätta att till exempel ett offentligt 
stadsrum ska uppfylla en viss kvalitetsnivå eller bidra till områdets en-
hetliga uttryck. Detta kan genomföras i den fortsatta planeringen ge-
nom metoder för formgivning.

I planeringen av allmänna områden strävar man efter estetiskt och kon-
struktionsmässigt högkvalitativa och funktionella lösningar som är håll-
bara och totalekonomiskt förnuftiga. Förvaltningarna samarbetar i att 
samla de material och lösningar som konstateras vara bäst och tar upp 
dem i nya anvisningar för stadsrum, dvs. en designmanual som ska 
sammanställas och blir färdig år 2016.

Anvisningarna blir öppna och uppdateras regelbundet. Detta gör det 
möjligt att enligt nuvarande praxis använda också nya innovativa pro-
dukter och material i offentliga områden och begränsar inte planerar-
nas frihet när det finns behov av lösningar som avviker från anvisning-
arna.

I svaret drog man den slutsatsen att det är värt understöd att främja in-
hemsk design också inom byggandet. Det smidigaste sättet att främja 
den finska designen är att man utnyttjar finländska formgivare inom in-
dustribranschen och producerar högkvalitativa och samtidigt konkur-
renskraftiga produkter. Byggprodukter som planeras och tillverkas i 
andra länder lämpar sig inte alltid på bästa möjliga sätt för byggandet i 
Finland till exempel med anledning av klimatförhållandena. De grund-
läggande principerna för Europeiska unionen omfattar fri rörlighet för 
varor och att avlägsna tekniska handelshinder. Produkterna konkurre-
rar i fråga om egenskaper, kvalitet och pris. Myndigheter kan inte sätta 
upp sådana hinder för produkter från andra länder som inte bygger på 
föreskrifter när produkterna i fråga uppfyller kraven.

Som en stor markägare kan Helsingfors stad påverka utnyttjandet av 
högklassig design också genom tomtöverlåtelse. Olika aktörer kan inte 
heller i detta sammanhang obehörigt diskrimineras eller behandlas 
ojämlikt.



Helsingfors stad Protokoll 7/2016 125 (150)
Stadsfullmäktige

Kaj/10
13.04.2016

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

Staden anser att servicedesign också är en viktig del av formgivningen. 
Helsingfors har under mer än 10 år inkluderat designkunskapen i sta-
dens utveckling, internationella profil och konkurrenskraft. Arbetet har 
resulterat i att staden har fått den internationella titeln Unesco City of 
Design. Avsikten är att fortsätta detta arbete.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i 
saken.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015
2 Asemakaavan muutos
3 Rakennuslautakunnan lausunto
4 Muotoilu kaupungin toimintakentässä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 273

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 23.03.2016 § 27
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HEL 2015-011354 T 10 03 08

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti lähettää kirjeen kirjoittajalle seuraavan vastauksen:

Suomalaisen muotoilun edistämistä maankäytön suunnittelun, kaavoi-
tuksen, luvituksen ja rakennushankkeiden toteutuksen yhteydessä on 
tekemänne aloitteen johdosta selvitetty eri hallintokuntien kanssa yhtei-
styössä. 

Asiasta on oltu yhteydessä kaupunginkanslian elinkeino-osastoon sekä 
talous- ja suunnitteluosastoon ja siitä on saatu kaupunkisuunnitteluvi-
raston, kaupungin taidemuseon, kiinteistölautakunnan, rakennuslauta-
kunnan ja rakennusviraston lausunnot. 

Aloitteessa esitetty toive muotoilun edistämisestä on periaatteessa kan-
natettava tavoite. 

Muotoilu on tunnistettu kaupungin nykyisessä strategiassa merkittäväk-
si uudistumisen keinoksi, joka vaikuttaa kaupungin kilpailukykyyn. Muo-
toilu oli näkyvästi esillä erityisesti World Design Capital vuoden 2012 
aikana. Strategiaohjelmaan 2013 - 2016 on kirjattu seuraavaa: ”Helsin-
ki vahvistaa asemaansa muotoilun suurkaupunkina käyttämällä muotoi-
lua kaupungin uudistamisessa ja palveluiden kehittämisessä”. Muotoilu 
on nostettu myös yhdeksi Helsingin avaintoimialoista, jota tuetaan mm. 
erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

Viimeaikaisista hankkeista merkittävin on ollut vuoden 2015 lopussa 
päättynyt Toimiva kaupunki –hanke. Hankkeen kaupunkimuotoilijat ke-
hittivät yhteensä noin 60 hanketta palvelumuotoilun keinoin. Esimerk-
kinä rakennushankkeisiin liittyvä Staran Siisti työmaa –hanke 
(http://www.muotoilutarinat.fi/fi/projekti/stara-helen/). Kokemuksia pal-
velumuotoilun käytöstä on myös mm. fyysisten rakennusten ja palvelu-
jen yhteensovittamisen ja lähiöiden kehittämisen osalta. Kokemuksia 
on levitetty mm. Muotoilutarinat.fi –verkkojulkaisun kautta sekä teke-
mällä yhteistyötä jo yli 10 vuotta Helsinki Design Weekin kanssa. Suo-
malaisten muotoiluorganisaatioiden kanssa tehtävästä kehitystyöstä 
esimerkkinä on Ornamon käynnissä oleva palvelumuotoilun hankin-
takäytäntöjen kehittäminen.

Kaupungin on toiminnassaan kuitenkin otettava huomioon lainsäädän-
tö, joka asettaa omat rajoituksensa nimenomaan suomalaisen muotoi-
lun edistämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla. Näitä rajoituksia käsitel-
lään tarkemmin liitteenä olevassa rakennuslautakunnan lausunnossa. 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
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Aloitteessa esitetyt näkökohdat kuuluvat kaavoitusjärjestelmässä lä-
hinnä asemakaavoitusvaiheeseen. Asemakaavaa koskevat 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 § sisältövaatimukset eivät varsinaisesti 
tunnista aloitteessa esitettyä, määrätyllä tavalla täsmennettävää pyr-
kimystä edistää nimenomaan kotimaista muotoilua. 

Asemakaavaan voidaan kyllä sisällyttää esim. määräyksiä, jotka koske-
vat tietynlaisen materiaalin käyttämistä. Tästä on esimerkkinä Honka-
suon asemakaava, jossa edellytettiin puumateriaalin käyttämistä. 

Vaikka asemakaavassa harvemmin määrätään suoraan muotoiluun liit-
tyvistä asioista, esimerkiksi julkiselta kaupunkitilalta edellytetään ase-
makaavamääräyksissä tiettyä laatutasoa tai alueen yhtenäistä ilmettä. 
Niitä pystytään toteuttamaan jatkosuunnittelussa juuri muotoilun keino-
in. Alueen asemakaavoittaja on mukana yhteistyössä suunnittelun tar-
kemmissa vaiheissa. Kaavoittaja-arkkitehti on monissa tapauksissa ol-
lut aktiivisena osapuolena edistämässä esimerkiksi ympäristötaiteen tai 
yhtenäisesti muotoillun julkisen ilmeen toteutumista. Esimerkkinä yhtei-
styöstä jatkosuunnittelun aikana voidaan mainita Pasilan keskuskortte-
leiden designmanuaali, joka on toteutettu rakennusviraston ja kaupun-
kisuunnitteluviraston yhteistyönä. Designmanuaalissa määritellään ka-
dunkalusteisiin, valaistukseen ym. julkiseen tilaan liittyvää kaupunkimu-
otoilua.

Aloitteessa viitataan Oulun matkakeskuksen asemakaavaan, jossa on 
määräys:

 rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla vaalea ja 
niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota jalankulkijan näkökulmaan ja varmistaa että rakennusten 
maantasokerros muodostaa miellyttävää ja vaihtelevaa kaupunkiku-
vaa. Toivottavaa on, että julkisivujen suunnittelun yhteydessä tutkit-
taisiin mahdollisuus pohjoissuomalaisen muotoilun tuotteiden hy-
väksikäyttämiseen julkisivujen elävöittämiseksi.

Helsingissä edellä esitetyn kaltaisia tavoitteellisen tason asemakaa-
vamääräyksiä ei käytetä. Vastaavissa aihepiireissä (esimerkiksi aloitte-
essa mainittu graafisen betonin käyttö) tavoitteeseen voidaan ohjata jo-
ko asemakaavan selostuksessa tai asemakaavan liitteenä esitettävissä 
toteutusta ohjaavissa korttelikorteissa(aiemmin rakentamistapaohjeis-
sa), mutta yleensä vastaaviin tavoitteisiin ohjataan yhteistyössä eri osa-
puolten kanssa kaavoitusta seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 

Liikennesuunnitteluun liittyvä muotoilu liittyy yleensä muiden hallinto-
kuntien hankkeisiin kuten rakennusviraston katusuunnitelmiin tai 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnitteluun, mutta 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijat ja kaavoittajat ovat 
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mukana yhteistyössä.  Esimerkiksi hyvän opastuksen suunnittelussa 
muotoilu näkyy kylttien ja grafiikan ilmeen lisäksi selkeytenä ja sujuvuu-
tena ja tilan helppona hahmottamisena. Kampin joukkoliikennetermi-
naalien ja kauppakeskuksen suunnittelun aikana opastuksen suunnit-
telusta vastasi liikennesuunnittelijoiden ja muotoilijoiden tiimi.

Myös kaupunkisuunnittelussa käytetään palvelumuotoilua. Kaavoi-
tukseen liittyvissä vuorovaikutusprosesseissa hyödynnetään muotoilun 
käyttämiä menetelmiä, jotta asukkaat voivat paremmin olla mukana su-
unnittelussa ja vaikuttamassa lopputulokseen, mistä Helsingin uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa asukastyöpajoissa työskentely on hyvä esi-
merkki.

Rakennushankkeiden luvitus

Rakennusluvan myöntämisedellytyksistä säädetään maankäyttö- ja ra-
kennuslain 19 luvussa. Perussäännös, silloin kun kysymys on asema-
kaava-alueesta, on lain 135 §. Sen mukaan luvan edellytyksenä on mu-
un muassa, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan 
mukainen ja rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 
117 §:ssä sekä muut em. lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaati-
mukset.

Rakennusluvan harkinta on oikeusharkintaista viranomaistoimintaa. 
Suomalaisen muotoilun edistäminen aloitteen tarkoittamalla tavalla on 
sille vierasta. Kun luvan edellytykset täyttyvät, tulee lupa myöntää. Yle-
ensä silloinkin, kun asemakaava on määritellyt käytettäväksi tietynlaista 
rakennusmateriaalia, on käytettävissä lukuisia eri vaihtoehtoja, jotka 
määräyksen täyttävät. Edellytyksenä ei voi olla, että vain tietyssä 
maassa valmistettu ja muotoiltu tuote on kelpoinen.

Mitä edellä on todettu luvituksesta, pätee myös rakennushankkeen to-
teutusvaiheeseen. 

Rakennustuotteita koskee Euroopan unionin asetus (305/2011). Ase-
tuksella, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, edistetään ra-
kennustuotteiden sisämarkkinoita. Kansallista rakennustuotteiden hy-
väksymismenettelyä on voitu 1.7.2013 jälkeen käyttää ainoastaan sel-
laisille rakennustuotteille, joille ei ole määritelty Euroopan tasoista har-
monisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). 
Noin 80 prosenttia markkinoilla olevista rakennustuotteista kuuluu CE-
merkintävelvollisuuden piiriin. Silloin kun CE-merkintää ei voi raken-
nustuotteessa käyttää, sovelletaan lakia eräiden rakennustuotteiden tu-
otehyväksynnästä (954/2012).

Viranomainen ei toisin sanoen voi vaatia käyttämään vain kotimaista 
rakennustuotetta, jos tarjottu tuote täyttää sille eurooppatasoisesti ase-
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tetut vaatimukset tai muutoin sovellettavat kansallisen tason tuotevaati-
mukset.

Rakennushankkeiden toteutus

Muotoilun edistämisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö kaupungin eri 
organisaatioiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa. 

Toimitilojen hankkiminen ja toteuttaminen kaupungin virastojen tarpeisi-
in on pääsääntöisesti kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla lukuun 
ottamatta liikuntaviraston, pelastuslaitoksen, Korkeasaaren eläintarhan 
sekä liikelaitosten hankkeita. Tilakeskus myös vastaa hallinnassaan 
olevien kiinteistöjen perusparannuksista ja kunnossapidosta.

Tilakeskuksen tavoitteena on varmistaa sekä uudisrakentamisessa että 
peruskorjauksessa rakentamisen laatu siten, että palvelurakennuksissa 
voidaan toimia turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tilakeskus 
pyrkii suosimaan rakentamisessa hyviä, kestäviä materiaaleja ja tur-
vallisia, pitkäaikaiskestäviä rakenteita. Rakennushankkeissa tavoitel-
laan sekä investointikustannuksiltaan että kestävyydeltään kustannus-
tehokkaita ratkaisuja.

Kaupungin palvelurakennuksissa pyritään myös esteettisesti laadukkai-
siin ratkaisuihin. Julkisten rakennusten tulee erottua kaupunkirakente-
essa ja ilmentää käyttötarkoitustaan. Tähän voidaan vaikuttaa raken-
nuksen yleishahmolla ja myös julkisivujen käsittelyllä.

Rakentamisen tekninen ja esteettinen laatu pyritään varmistamaan 
käyttämällä kaupungin rakennushankkeissa kokeneita ja osaavia suun-
nittelijoita, jotka valitaan hankintalain edellyttämällä kilpailumenettelyllä.

Kaupunkikuvaa ja julkisten rakennusten ilmettä voidaan elävöittää 
käyttämällä mm. julkisivuissa aloitteen tekijän esittämää graafista beto-
nia tai liittämällä julkisivuihin muuhun materiaaliin työstettyjä aiheita. 
Julkisivuihin on myös joissakin kohteissa liitetty taidetta. Tämän tulee 
tapahtua rakennuksen pääsuunnittelijan johdolla ja yhteistyössä kau-
pungin taidemuseon kanssa. Ratkaisujen tulee kuitenkin aina olla sel-
laisia, että ne ovat kestäviä, huollettavia ja kokonaistaloudellisesti pe-
rusteltuja.

Suomalaista muotoilua voidaan esimerkiksi edistää hankkeissa, joissa 
yksi prosentti rakennusmäärärahoista sijoitetaan taiteeseen. HAM 
Helsingin taidemuseo on useissa ko. hankkeissa esittänyt muotoilun 
edustajia kohteiden taiteilijoiksi.

Yleisten alueiden suunnittelu ja toteutus
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Rakennusvirasto hallinnoin yleisiä alueita, kuten katuja, puistoja ja au-
kioita. Viraston vastaa niiden suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta 
ja ylläpidosta. 

Suunnittelussa pyrkimyksenä ovat esteettisesti ja rakenteellisesti laa-
dukkaat ja toimivat ratkaisut, jotka ovat kestäviä ja kokonaistaloudelli-
sesti mielekkäitä. Koko kaupungin parhaiksi todetut ratkaisut ja materi-
aalit kootaan julkisissa ulkotiloissa toimivien hallintokuntien ja liikelai-
tosten yhteistyössä laadittavaan kaupunkitilaohjeeseen eli designma-
nuaaliin, joka valmistuu vuoden 2016 aikana. 

Kaupunkitilaohje vahvistaa Helsingin ominaispiirteitä. Se määrittelee 
tunnistettavan Helsinki-ilmeen, jolle on ominaista myös suomalaisen 
muotoilun ja korkean laadun edistäminen. Ohje on avoin ja päivittyvä. 
Se mahdollistaa nykykäytännön mukaisesti myös uusien innovatiivisten 
tuotteiden sekä materiaalien käytön yleisillä alueilla eikä rajoita suunnit-
telijoiden vapautta silloin, kun ohjeesta poikkeaville ratkaisuille on tar-
vetta. 

Lopuksi

Kotimaisen muotoilun edistäminen myös rakentamisessa on kanna-
tettava pyrkimys. Edistäminen toteutuu parhaiten, kun alan teollisuus 
käyttää hyväksi suomalaisia muotoilijoita ja tuottaa korkealaatuisia, 
mutta samalla kilpailukykyisiä tuotteita. Muissa maissa suunnitellut ja 
valmistetut rakennustuotteet eivät aina parhaalla mahdollisella tavalla 
sovellu suomalaiseen rakentamiseen esimerkiksi ilmastollisista syistä 
johtuen. Euroopan unionin perusperiaatteita on tavaroiden vapaa liikku-
vuus ja kaupan teknisten esteiden poistaminen. Tuotteet kilpailevat 
ominaisuuksiensa, laatunsa ja hintojensa kautta. Viranomaiset eivät voi 
asettaa säännöksiin perustumattomia esteitä muiden maiden tuotteille 
silloin kun ne täyttävät asetetut vaatimukset.

Helsingin kaupunki suurena maanomistajana voi vaikuttaa korkealaatu-
isen muotoilun käyttämiseen myös tontinluovutuksen keinoin. Tällö-
inkään ei voi kuitenkaan eri toimijoita perusteettomasti ja epätasapuoli-
sesti syrjiä. 

Kaupunki näkee myös palvelumuotoilun tärkeänä osana muotoilun 
kenttää. Helsinki on yli 10 vuoden ajan tuonut muotoiluosaamista osak-
si kaupungin kehittämistä, kansainvälistä profiilia ja kilpailukykyä. Tä-
män työn seurauksena Helsinki on saanut kansainvälisen UNESCO Ci-
ty of Design -nimityksen. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa. 

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 28.01.2016 § 28

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta ko-
skien suomalaisen muotoilun edistämistä maankäytön suunnittelun, 
kaavoituksen, luvituksen ja rakennushankkeiden toteutuksen yhteydes-
sä seuraavan lausunnon:

Tavoitteet rakennushankkeiden toteutuksessa

Toimitilojen hankkiminen ja toteuttaminen kaupungin virastojen tarpeisi-
in on pääsääntöisesti kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla lukuun 
ottamatta liikuntaviraston, pelastuslaitoksen, Korkeasaaren eläintarhan 
sekä liikelaitosten hankkeita. Tilakeskus myös vastaa hallinnassaan 
olevien kiinteistöjen perusparannuksista ja kunnossapidosta.

Tilakeskuksen tavoitteena on varmistaa sekä uudisrakentamisessa että 
peruskorjauksessa rakentamisen laatu siten, että palvelurakennuksissa 
voidaan toimia turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tilakeskus 
pyrkii suosimaan rakentamisessa hyviä, kestäviä materiaaleja ja tur-
vallisia, pitkäaikaiskestäviä rakenteita. Rakennushankkeissa tavoitel-
laan sekä investointikustannuksiltaan että kestävyydeltään kustannus-
tehokkaita ratkaisuja.

Kaupungin palvelurakennuksissa pyritään myös esteettisesti laadukkai-
siin ratkaisuihin. Julkisten rakennusten tulee erottua kaupunkirakente-
essa ja ilmentää käyttötarkoitustaan. Tähän voidaan vaikuttaa raken-
nuksen yleishahmolla ja myös julkisivujen käsittelyllä.

Rakentamisen tekninen ja esteettinen laatu pyritään varmistamaan 
käyttämällä kaupungin rakennushankkeissa kokeneita ja osaavia suun-
nittelijoita, jotka valitaan hankintalain edellyttämällä kilpailumenettelyllä.

Kaupunkikuvaa ja julkisten rakennusten ilmettä voidaan elävöittää 
käyttämällä mm. julkisivuissa aloitteen tekijän esittämää graafista beto-
nia tai liittämällä julkisivuihin muuhun materiaaliin työstettyjä aiheita. 
Julkisivuihin on myös joissakin kohteissa liitetty taidetta. Tämän tulee 
tapahtua rakennuksen pääsuunnittelijan johdolla ja yhteistyössä kau-
pungin taidemuseon kanssa. Ratkaisujen tulee kuitenkin aina olla sel-
laisia, että ne ovat kestäviä, huollettavia ja kokonaistaloudellisesti pe-
rusteltuja.

Käsittely
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28.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Joonas Pulkkinen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 4. kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöi-
nen viimeinen virke: Kiinteistölautakunta kuitenkin toteaa, että suoma-
laista innovatiivista rakentamista ja uutta designia, suunnittelua ja muo-
toilua hyödyntävää rakentamista sekä nämä tekijät huomioon ottavia 
kilpailumalleja tulisi tulevaisuudessa kehittää laajemmin. 

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 15.1.2016

HEL 2015-011354 T 10 03 08

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa kunta-
laisaloitteesta, joka koskee suomalaisen muotoilun edistämisestä kau-
pungin suunnitteluprosesseissa, 29.1.2016 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kuntalaisaloitteessa esitetty toi-
ve muotoilun edistämisestä on kannatettava tavoite. Muotoilun edistä-
misen edellytyksenä on hyvä yhteistyö kaupungin eri organisaatioiden, 
rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa.  

Vaikka asemakaavassa harvemmin määrätään suoraan muotoiluun liit-
tyvistä asioista, esimerkiksi julkiselta kaupunkitilalta edellytetään ase-
makaavamääräyksissä tiettyä laatutasoa tai alueen yhtenäistä ilmettä. 
Niitä pystytään toteuttamaan jatkosuunnittelussa juuri muotoilun keino-
in. Alueen asemakaavoittaja on mukana yhteistyössä suunnittelun tar-
kemmissa vaiheissa. Kaavoittaja-arkkitehti on monissa tapauksissa ol-
lut aktiivisena osapuolena edistämässä esimerkiksi ympäristötaiteen tai 
yhtenäisesti muotoillun julkisen ilmeen toteutumista. Esimerkkinä yhtei-
styöstä jatkosuunnittelun aikana voidaan mainita Pasilan keskuskortte-
leiden designmanuaali, joka on toteutettu rakennusviraston ja kaupun-
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kisuunnitteluviraston yhteistyönä. Designmanuaalissa määritellään ka-
dunkalusteisiin, valaistukseen ym. julkiseen tilaan liittyvää kaupunkimu-
otoilua.

Kuntalaisaloitteessa viitataan Oulun matkakeskuksen asemakaavaan, 
jossa on määräys:

 rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla vaalea ja 
niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota jalankulkijan näkökulmaan ja varmistaa että rakennusten 
maantasokerros muodostaa miellyttävää ja vaihtelevaa kaupunkiku-
vaa. Toivottavaa on, että julkisivujen suunnittelun yhteydessä tutkit-
taisiin mahdollisuus pohjoissuomalaisen muotoilun tuotteiden hy-
väksikäyttämiseen julkisivujen elävöittämiseksi.

Helsingissä edellä esitetyn kaltaisia tavoitteellisen tason, ei pakollisia 
asemakaavamerkintöjä ei käytetä, vaan vastaavissa aihepiireissä (esi-
merkiksi aloitteessa mainittu graafisen betonin käyttö) tavoitteeseen vo-
idaan ohjata joko asemakaavan selostuksessa tai asemakaavan liit-
teenä esitettävissä toteutusta ohjaavissa korttelikorteissa(aiemmin ra-
kentamistapaohjeissa), mutta yleensä vastaaviin tavoitteisiin ohjataan 
yhteistyössä eri osapuolten kanssa kaavoitusta seuraavissa suunnitte-
luvaiheissa. 

Liikennesuunnitteluun liittyvä muotoilu liittyy yleensä muiden hallinto-
kuntien hankkeisiin kuten rakennusviraston katusuunnitelmiin tai 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnitteluun, mutta 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijat ja kaavoittajat ovat 
mukana yhteistyössä.  Esimerkiksi hyvän opastuksen suunnittelussa 
muotoilu näkyy kylttien ja grafiikan ilmeen lisäksi selkeytenä ja sujuvuu-
tena ja tilan helppona hahmottamisena. Kampin joukkoliikennetermi-
naalien ja kauppakeskuksen suunnittelun aikana opastuksen suunnit-
telusta vastasi liikennesuunnittelijoiden ja muotoilijoiden tiimi.

Myös kaupunkisuunnittelussa käytetään palvelumuotoilua. Kaavoi-
tukseen liittyvissä vuorovaikutusprosesseissa hyödynnetään muotoilun 
käyttämiä menetelmiä, jotta asukkaat voivat paremmin olla mukana su-
unnittelussa ja vaikuttamassa lopputulokseen, mistä Helsingin uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa asukastyöpajoissa työskentely on hyvä esi-
merkki.

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 8.12.2015
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HEL 2015-011354 T 10 03 08

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa kuntalaisaloitte-
esta, joka koskee muun muassa designin ja graafisen betoninkäytön 
edistämistä, 29.1.2016 mennessä.

Rakennusvirasto hallinnoin yleisiä alueita, kuten katuja, puistoja ja au-
kioita. Viraston vastaa niiden suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta 
ja ylläpidosta. 

Suunnittelussa pyrkimyksenä ovat esteettisesti ja rakenteellisesti laa-
dukkaat ja toimivat ratkaisut, jotka ovat kestäviä ja kokonaistaloudelli-
sesti mielekkäitä. Koko kaupungin parhaiksi todetut ratkaisut ja materi-
aalit kootaan julkisissa ulkotiloissa toimivien hallintokuntien ja liikelai-
tosten yhteistyössä laadittavaan kaupunkitilaohjeeseen eli designma-
nuaaliin, joka valmistuu vuoden 2016 aikana. 

Kaupunkitilaohje vahvistaa Helsingin ominaispiirteitä. Se määrittelee 
tunnistettavan Helsinki-ilmeen, jolle on ominaista myös suomalaisen 
muotoilun ja korkean laadun edistäminen. Ohje on avoin ja päivittyvä. 
Se mahdollistaa nykykäytännön mukaisesti myös uusien innovatiivisten 
tuotteiden sekä materiaalien käytön yleisillä alueilla eikä rajoita suunnit-
telijoiden vapautta silloin, kun ohjeesta poikkeaville ratkaisuille on tar-
vetta. 

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi
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§ 102
Invånarinitiativ om utveckling av förfaringssätten för områdesvisa 
undantag i syfte att underlätta reparationsbyggandet

HEL 2015-007367 T 10 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag an-
teckna invånarinitiativet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen
2 Rakennuslautakunnan lausunto 29.9.2015 § 303

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det föreslås i initiativet att Helsingfors stad snarast ska börja utveckla 
förfaringssätten för områdesvisa undantag i syfte att underlätta särskilt 
reparationsbyggandet.

Initiativtagaren hänvisar till stadsminister Juha Sipiläs regeringspro-
gram och regeringens bostadspolitiska riktlinjer enligt vilka en av åtgär-
derna i syfte att öka bostadsbyggandet lyder enligt följande: "För att un-
derlätta reparationsbyggnad skapas ett förfarande med regionala un-
dantagstillstånd."

Det föreslås i initiativet att staden för sin egen del ska vara med om att 
utveckla och stödja de behövliga ändringarna i föreskrifterna om områ-
desvisa undantag i markanvändnings- och bygglagen. Då blir också 
staden själv beredd att vara bland de första att införa ett system för om-
rådesvisa undantagstillstånd som underlättar reparationsbyggandet. 
Detta kan vara till nytta för både invånarna och staden själv.
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Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommu-
ninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-
ler kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åt-
gärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska 
minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor 
som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidta-
gits med anledning av initiativen.

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen år-
ligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de 
initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges 
befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av ini-
tiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskus-
sion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrel-
sen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga. Beslut om en-
skilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
har svarat initiativtagaren 23.3.2016. I svaret konstateras bl.a. följande:

Miljöministeriet har berett en ändring av markanvändnings- och byggla-
gen i syfte att utvidga tillämpningsområdet för avvikelser från detaljpla-
nen. Vid sidan av detta har en lagändring om rätten att bevilja undan-
tag beretts. Enligt statsrådets proposition RP 148/2015 (17.12.2015) 
ska närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet att bevilja undan-
tag helt och hållet överföras till kommunerna. Dessutom ska tillämp-
ningsområdet för områdesvist undantag utvidgas till att gälla även änd-
ring av utrymmen i befintliga affärs- eller kontorsbyggnader på ett de-
taljplaneområde så att de tas i bruk för boende eller för något annat än-
damål som inte medför miljöstörningar. Riksdagen har 9.3.2016 god-
känt regeringens proposition och avsikten är att lagarna ska träda i 
kraft räknat från 1.4.2016.

Reparationsbyggandet tas inte upp i statsrådets proposition. En förut-
sättning för områdesvisa undantag är dock fortfarande att de ska främ-
ja utnyttjandet, utvecklingen och underhållet av befintliga byggnader.

Staden har gett miljöministeriet ett utlåtande om frågan under lagbered-
ningen. Staden har ansett propositionen om utvidgning av tillämpnings-
området för undantagstillstånd vara värd understöd och ansett att över-
föringen av beslutanderätten från NTM-centralerna till kommunerna för-
tydligar och förenklar behandlingen av undantagsfrågor.

I Helsingfors har ett undantagsbeslut som gör det möjligt att bygga på 
vinden varit giltigt sedan 1987. Beslutet fattades för fem år åt gången 
och det gällde först för innerstaden (stadsdelarna 1–27) och utsträcktes 
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år 2009 att gälla hela staden. NTM-centralen har senast beviljat till-
stånd för områdesvist undantag 4.2.2014.

Beslutanderätten i fråga om områdesvisa undantag överförs till kom-
munen genom lagändringen. Staden har för avsikt att utnyttja stadspla-
neringskontorets tidigare erfarenhet av förfaringssätten vid områdesvi-
sa undantag i beredningen av beslut om områdesvisa undantag efter 
att lagändringen trätt i kraft.

Stadsstyrelsen anser att det inte finns behov att vidta särskilda åtgär-
der med anledning av initiativet i syfte att utveckla förfaringssätten för 
områdesvisa undantag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen
2 Rakennuslautakunnan lausunto 29.9.2015 § 303

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 274

HEL 2015-007367 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedok-
si.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
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Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja 23.03.2016 § 26

HEL 2015-007367 T 10 00 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
päätti lähettää kirjeen kirjoittajalle seuraavan vastauksen:

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy pikaisesti kehittä- 
mään alueellisten poikkeamisten menetelmiä nimenomaan korjausra- 
kentamisen helpottamiseksi.

Aloitteessa viitataan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan ja 
hallituksen asuntopoliittisiin linjauksiin, joissa yhdeksi toimenpiteeksi 
asuntorakentamisen lisäämiseksi on kirjattu "Korjausrakentamisen hel-
pottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien menetelmä".

Aloitteessa esitetään että kaupungin tulisi omalta osaltaan olla kehittä-
mässä ja tukemassa tarpeellisten muutosten tekemistä MRL:n alueel-
lista poikkeamista koskeviin säännöksiin. Tällöin myös kaupungille it-
selleen syntyy valmius olla ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön 
korjausrakentamista helpottava alueellisten poikkeuslupien järjestelmä. 
Tästä olisi hyötyä sekä kaupunkilaisille että kaupungille itselleen.

Kaupunki toteaa, että ympäristöministeriö on valmistellut maankäyttö- 
ja rakennuslain muutosta asemakaavasta poikkeamisen käyttöalan laa-
jentamiseksi. Sen rinnalla on valmisteltu poikkeamisvaltaa koskevaa 
lainmuutosta.

Valtioneuvoston 17.12.2015 antaman esityksen (HE 148/2015) mukaan 
elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkea-
mistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille ja alueellisen poikkeami-
sen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava-alu-
eella olemassa olevan liike- ja toimistorakennuksen tilojen muuttamista 
asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan 
käyttöön.

Eduskunta on 9.3.2016 hyväksynyt kyseisen valtioneuvoston esityksen 
ja lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016.

Valtioneuvoston esitykseen ei sisälly mainintaa korjausrakentamisesta. 
Alueellisen poikkeamisen edellytyksenä on kuitenkin edelleen, että sillä 
edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittämistä ja yl-
läpitoa.
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Kaupunki on lainvalmistelun aikana antanut siitä lausuntonsa ympäri-
stöministeriölle. Kaupunki on pitänyt muutosesitystä poikkeamisen so-
veltamisalan laajentamiseksi kannatettavana ja katsonut, että päätös- 
vallan siirtäminen ELY-keskuksilta kunnille selkeyttää ja yksinkertaistaa 
poikkeamisasioiden käsittelyä.

Aloitteessa esitettyä poikkeamismenetelmien kehittämistä on selvitetty 
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa ja siitä on saatu kaupunkisuun-
nitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston lausunnot. Niiden pohjalta 
voidaan todeta seuraavaa:

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen mahdollistava poik-
keamispäätös vuodesta 1987 alkaen. Viideksi vuodeksi kerrallaan tehty 
päätös koski aluksi kantakaupunkia (kaupunginosia 1. - 27.) ja ulotettiin 
v. 2009 koskemaan koko Helsingin aluetta. Viimeisin ELY- keskuksen 
myöntämä alueellinen poikkeamispäätös on tehty 4.2.2014.

Poikkeamishakemusten valmistelusta on vastannut kaupunkisuunnitte-
luvirasto. Poikkeamishakemuksen laadinta on toteutettu siten kuin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on säädetty poikkeamismenet-
telyn osalta. Poikkeamishakemus on, alueen laajuuden vuoksi, kuulu-
tettu kolmessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja 
järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta. Hakemuksesta on 
hankittu lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa hakemus ko-
skee. Tämän lisäksi hakemuksen liitteeksi on laadittu rakennuslupame-
nettelyä koskevat ohjeet ja ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset 
vyöhykkeet -kartta. Poikkeamishakemuksessa on lisäksi esitetty poik-
keamispäätökseen asetettavat ehdot. Hakemus liitteineen on valmistel-
tu yhteistyössä kaupungin eri viranomaisten kanssa.

Päätösvalta alueellisten poikkeamisten osalta siirtyy lainmuutoksen 
myötä kunnalle. 
Kaupungilla on tarkoitus käyttää lainmuutoksen voimaantulon jälkeen 
tehtävien alueellisten poikkeamispäätösten valmistelussa hyväksi kau-
punkisuunnitteluviraston aikaisemmin hankkimaa kokemusta alueelli-
sen poikkeamisen hakemisessa käytetystä menettelystä.

Kaupungin näkemyksen mukaan aloitteen johdosta ei ole tarvetta 
ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin alueellisten poikkeamisen menetelmien 
kehittämiseksi.

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.10.2015
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********** on 17.6.2015 päivätyllä aloitteella esittänyt, että Helsinki 
ryhtyisi pikaisesti kehittämään alueellisten poikkeamisen menetelmiä 
nimenomaan korjausrakentamisen helpottamiseksi. Tämä on hänen 
näkemyksensä mukaan tarpeen hallituksen ohjelman mukaisen tavoit-
teen nopeaksi toteuttamiseksi ja näin kaupunki omalta osaltaan olisi 
kehittämässä ja tukemassa tarpeellisten muutosten tekemistä MRL:n 
alueellista poikkeamista koskeviin säännöksiin.

Aloitteentekijä vetoaa aloitteensa perusteeksi pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen ohjelmaan: 

"Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman (Valtioneuvoston tiedo-
nanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän halli-
tuksen ohjelmasta) kohdan ”TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY” alakoh-
dan ”Asuntorakentamista lisätään” (s.14) mukaan hallitus toimeenpa-
nee laajan ohjelman asuntorakentamisen lisäämiseksi. Ohjelman tavo-
itteena on vahvistaa talouden kasvua ja työllisyyttä, uudistaa asunto-
kantaa, vastata asuntojen kysyntään, edistää rakennusalan kilpailua, li-
sätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen 
muutokseen. Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan hallituksen asun-
topoliittiset linjaukset (liite 4). Liitteen 4. ”Asuntopolitiikan toimet” otsi-
kon ” Toimet asuntojen tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen 
kustannusten alentamiseksi” alla on määritelty toimenpiteeksi: ”Kor-
jausrakentamisen helpottamiseksi luodaan alueellisten poikkeuslupien 
menetelmä"

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että koko Helsingin alueella on ollut 
voimassa ullakkorakentamisen mahdollistava ELY-keskuksen 
myöntämä alueellinen poikkeamispäätös vuodesta 2009 alkaen. Poik-
keamishakemuksen laadinta on toteutettu siten kuin maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa (MRL) on säädetty poikkeamismenettelyn osalta. Poik-
keamishakemus on, alueen laajuuden vuoksi, kuulutettu kolmessa 
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja järjestetty tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuus asiasta. Hakemuksesta on hankittu lausun-
not niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa hakemus koskee. Tämän li-
säksi hakemuksen liitteeksi on laadittu rakennuslupamenettelyä koske-
vat ohjeet ja ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kart-
ta. Poikkeamishakemuksessa on lisäksi esitetty poikkeamispäätökseen 
asetettavat ehdot. Hakemus liitteineen on valmisteltu yhteistyössä kau-
pungin eri viranomaisten kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on tarkoitus käyttää hyväkseen jo han-
kittua kokemusta alueellisen poikkeamisen hakemiseen käytettyä me-
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nettelyä tulevaisuudessa alueellisen poikkeamispäätöksen laatimises-
sa. Menettelyä on jokaisen hakemuksen yhteydessä tarkistettu ja 
paranneltu ja näin myös jatkossakin tullaan tekemään. Kaupunkisuun-
nitteluviraston näkemyksen mukaan aloitteen johdosta ei ole tarvetta 
ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin alueellisten poikkeamisen menetelmien 
kehittämiseksi.      

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaupungilta on pyydetty lausun-
to Hallituksen esityksestä eduskunnalle maankäytön- ja rakennuslain 
muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten ko-
keilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan mu-
utettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia mm. siten, että alueellinen 
poikkeamistoimivalta siirtyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
ta (ELY-keskus) kunnille ja alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa 
laajennetaan koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan 
liike- ja toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muu-
hun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Korjausrakentamis-
ta ei sellaisenaan mainita lakiesityksessä mitään. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunut hallituksen esityksestä kau-
punginhallitukselle toimitetulla kirjeellä. Lausunnossaan kaupunkisuun-
nitteluvirasto pitää hyvänä kaiken poikkeamistoimivallan siirtoa ELY-
keskukselta kunnille sekä alueellisen poikkeamisen soveltamisalan laa-
jentamista koskemaan asuinrakennusten lisäksi toimisto- ja liikeraken-
nuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää lausunnossaan, että täyden-
nysrakentamista nopeuttaisi ja sujuvoittaisi, jos kaupunkisuunnit-
telulautakunnan hyväksymät alueelliset asemakaavan suunnitteluperi-
aatteet, jotka koskevat tonttitehokkuuden nostamisen lisäksi mm. asun-
tojen lukumäärää tontilla, rakennusten kerroslukua, autopaikkavaati-
musta, voitaisiin jatkossa hyväksyä alueellisiksi poikkeamispäätöksiksi.

Lisätiedot
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
Kaisu Tähtinen, johtava lakimies, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 7/2016 142 (150)
Stadsfullmäktige

-/12
13.04.2016

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

§ 103
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-004458, 2016-004459, 2016-004460, 2016-004461

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Maija Anttila m.fl. om uppmärksammande av 
Finlands 100-årsjubileum

 Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om ett sysselsättningsstöd 
baserat på Kuusamomodellen

 Motion av ledamoten Tomi Sevander m.fl. om ytterligare en psykiat-
risk sjukskötare i polisinrättningens multiprofessionella arbetsgrupp

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara om bättre trafiksäkerhet på   
Strandstensvägen i Nordsjö

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 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ja 103 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 95 §.

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 tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynytvirheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
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 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 vaati-
muksen 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 jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 och 103 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

95 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt
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Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärsti-
dens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, 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 inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften
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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 upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets 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 utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin be-

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
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 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
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Suzan Ikävalko Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.04.2016.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 22.04.2016.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


