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Kokousaika 22.06.2016 16:00 - 20:53

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa poistui 20:52, poissa: 198§ - 200§
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hamid, Jasmin saapui 16:07, poissa: 187§, 188§
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe saapui 17:06, poissa: 187§ - 190§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura saapui 16:18, poissa: 187§ - 190§
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
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Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia poistui 17:27, poissa: 193§ - 200§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus saapui 16:17, poissa: 187§ - 189§
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima saapui 16:24, poissa: 187§ - 190§
Relander, Jukka saapui 16:20, poissa: 187§ - 190§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna saapui 16:04, poissa: 187§, 188§
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Hyvärinen, Maritta varajäsen

saapui 20:52, poissa: 187§ - 196§
Karhu, Jessica varajäsen
Korolainen, Katri varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Landén, Maria varajäsen
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Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen

saapui 17:27, poissa: 187§ - 191§
Nyholm, Henrik varajäsen
Ohisalo, Maria varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Tuure, Tuomas varajäsen
Villo, Pertti varajäsen
Vuorinen, Tuulikki varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Saxholm, Tuula va. kansliapäällikkö
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
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
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Rämö, Suvi hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Karvinen, Marko strategiapäällikkö
Hietamäki, Ari vs. talousarviopäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Häkkinen, Mika riskienhallinnan asiantuntija
Rantanen, Sami projektipäällikkö
Lahtinen, Olli erityissuunnittelija
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Rönkkö, Mauno erityissuunnittelija
Uutela, Sakari erityissuunnittelija
Hakanpää, Pirjo tarkastusjohtaja
Terävä, Timo arviointipäällikkö
Forsberg, Leif-Erik vastuunalainen tilintarkastaja KHT, 

JHT
Nurkkala, Jorma tilintarkastaja KHT, JHTT

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
187-195 §, osa 196 §, 197-200 §

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
osa 196 §

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Teppo johtava asiantuntija
187-190 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
191-195 §, osa 196 §, 197-200 §

Maria Nyfors kaupunginsihteeri
osa 196 §
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Tid 22.06.2016 16:00 - 20:53

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa avlägsnade sig 20:52, frånvarande: 

198§ - 200§
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hamid, Jasmin anlände 16:07, frånvarande: 187§, 

188§
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe anlände 17:06, frånvarande: 187§ - 

190§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura anlände 16:18, frånvarande: 187§ - 

190§
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia avlägsnade sig 17:27, frånvarande: 

193§ - 200§
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus anlände 16:17, frånvarande: 187§ - 

200§
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima anlände 16:24, frånvarande: 187§ - 

190§
Relander, Jukka anlände 16:20, frånvarande: 187§ - 

190§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna anlände 16:04, frånvarande: 187§, 

188§
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
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Abib, Mukhtar ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Hyvärinen, Maritta ersättare

anlände 20:52, frånvarande: 187§ - 
196§

Karhu, Jessica ersättare
Korolainen, Katri ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Landén, Maria ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare
Malin, Petra ersättare

anlände 17:27, frånvarande: 187§ - 
191§

Nyholm, Henrik ersättare
Ohisalo, Maria ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Tuure, Tuomas ersättare
Villo, Pertti ersättare
Vuorinen, Tuulikki ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Panhelainen, Pia temp. biträdande stadsdirektör
Saxholm, Tuula temp. kanslichef
Malinen, Matti stf. finansdirektör
Sarvilinna, Sami stadsjurist
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
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Rämö, Suvi förvaltningsexpert
Kari, Tapio kommunikationschef
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
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Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

Karvinen, Marko strategichef
Hietamäki, Ari stf. budgetchef
Pohjaniemi, Marju personaldirektör
Häkkinen, Mika riskhanteringsexpert
Rantanen, Sami projektchef
Lahtinen, Olli specialplanerare
Rönkkö, Mauno specialplanerare
Uutela, Sakari specialplanerare
Hakanpää, Pirjo revisionsdirektör
Terävä, Timo utvärderingschef
Forsberg, Leif-Erik ansvarig revisor OFR, CGR
Nurkkala, Jorma revisor OFR, CGR

Föredragande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
187-195 §, delvis 196 §, 197-200 §

Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
delvis 196 §

Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
187-190 §

Antti Peltonen förvaltningschef
191-195 §, delvis 196 §, 197-200 §

Maria Nyfors stadssekreterare
delvis 196 §
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§ Asia

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

188 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

189 Kaj/3 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016
Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande 
markanvändning 2016

190 Talk/4 Vuoden 2015 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsit-
tely sekä vastuuvapaus vuodelta 2015
Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 
2015 och ansvarsfrihet för året 2015

191 Kj/5 Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen
Helsingfors stads bokslut för år 2015

192 Kj/6 Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kahden varajäsenen valinta
Val av två ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

193 Kj/7 Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i miljönämnden

194 Kj/8 Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i direktionen för djurgården

195 Kj/9 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden varajäsenen valinta
Val av två ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

196 Kj/10 Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjes-
telmää koskevien osien hyväksyminen
Reform av ledarskapssystemet och godkännande av förvaltningsstad-
ga till de delar som gäller ledarskapssystemet

197 Kaj/11 Laajasalon Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n eräiden asuntotonttien 
ja LPA-tontin vuokrausperusteet
Arrendegrunder för bostadstomter och en bilplatstomt i Silverdal och 
Håkansviken 1 på Degerö

198 Kaj/12 Kaarelan tonttien 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueiden asema-
kaavan muuttaminen (nro 12359, Maununnevan Nevapuiston luon-
nonsuojelualue)
Detaljplaneändring för tomterna 33054/1, 10 och 11 och områden för 
närrekreation i Kårböle (nr 12359, naturskyddsområdet Kärrparken i 
Magnuskärr)
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199 Kaj/13 Vartiokylän korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheraluei-
den asemakaavan muuttaminen (nro 12368, Linnanherrankuja 10)
Detaljplaneändring för kvarteret 45486 och gatu-, närrekreations- och 
skyddsgrönområden i Botby (nr 12368, Borgherregränden 10)

200 -/14 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 187
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 13/2016 2 (610)
Kaupunginvaltuusto

Pj/2
22.06.2016

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

§ 188
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuute-
tut Lasse Männistö ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Sanna 
Vesikansa ja Veronika Honkasalo.

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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§ 189
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) 2016 seuraavat asunto- ja maapoliitti-
set päämäärät ja tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivi-
sen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon 
edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. 

Tavoite 1 Maapolitiikka

Maapolitiikalla varmistetaan kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta se-
kä eheä yhdyskuntarakenne.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa 
maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään 
hintatasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsää-
dännön suomiin maanhankintakeinoihin kuten lunastukseen ja etuosto-
oikeuteen.

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana. 

Tavoite 2 Tontinvaraus ja -luovutus

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 380 
000 kem².

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallintamuotojen toteutuksen ohjauksessa. 

Tontinvarauskanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän 
vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa 
määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
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Kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että ra-
kennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus 
täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi.

Tavoite 3 Yleissuunnittelu

Vuonna 2016 tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi uusi yleis-
kaava. Uuden yleiskaavan tulee mahdollistaa riittävän kaavavarannon 
ylläpitäminen sekä vuosittaisen asemakaavatavoitteen toteutuminen 
ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi. 

Helsinki sitoutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 
toteuttamiseen ja edellyttää, että eri osapuolet (valtio ja muut Helsingin 
seudun kunnat) toimivat samoin. 

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 
000 kem². 

Asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mukainen hallinta- ja 
rahoitus-muotojakauma sekä tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non edellytyksiä. Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asema-
kaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamis-
päätöksiä voidaan vähentää.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäis-
tään poikkihallinnollisin keinoin. 

Tavoite 5 Asuntotuotannon määrä  

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksenmuutok-
sin vuosittain vähintään 6 000 asuntoa. Luodaan edellytykset nostaa 
asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6 000 asunnon vuosita-
voitteella laskettuna seuraava:
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 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opis-
kelija- ja 100 nuorisoasuntoja)

 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1 800 asuntoa)
 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 

asuntoa)

Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30 % tai yli, ta-
voite nousee seuraavalle vuodelle automaattisesti 35 prosenttiin ja 
sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin.

Valtion edellytetään sitoutuvan omalla ja luovuttamallaan maalla nou-
dattamaan ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Yk-
sityisen maanomistuksen osalta hallintamuotojakauman toteutumista 
ohjataan maankäyttösopimuksilla. 

Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta päätetään tontinluo-
vutus- tai maankäyttösopimusvaiheessa hallintokuntien yhteistyönä si-
ten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita 
pyritään välttämään. Asuntokannassa tapahtuvat muutokset huomioi-
daan kokonaistarkastelussa.

Tavoite 7 Kaupungin oma asuntotuotanto 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotan-
nosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasun-
toa.

Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi.

Hallintokuntien yhteistyöllä turvataan kaupungin oman tuotannon edel-
lytykset.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä, tuotannon laatu ja 
muuntojoustavuus.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
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Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alueilla, joilla 
perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättö-
män omistustuotannon osalta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä 
muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu 
persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. 
Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täy-
dennysrakentamisella.  

Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. 

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsi-
satama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja 
Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etene-
mistä edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin 
alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosent-
tia.

Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaa-
tiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita sekä poiste-
taan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion kanssa.

Asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävästä eri 
puolilla kaupunkia olevasta asemakaavavarannosta sekä varmistaa 
tonttien rakentamisedellytykset. Täydennysrakentamisalueen asema-
kaavoitusta ohjelmoidaan nykyistä järjestelmällisemmin.

Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uudistuotanto vähäistä, 
uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysrakentaminen on tärkein 
tavoite.

Jatketaan autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden 
toteuttamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 
Tehokkaaseen ja edulliseen pysäköintiin pyritään keskitetyn pysäköin-
nin, vuorottaispysäköinnin sekä pysäköintipaikkojen vaiheittaisen to-
teuttamisen avulla.
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PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehok-
kuutta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. 
Asuntorakentamista kehitetään tukemalla eri-laisten talotyyppien raken-
tamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonsep-
tien toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasu-
miseen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen  

Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosrakenta-
mista sekä mahdollistetaan seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 

Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokan-
taan.

Edistetään omatoimista rakentamista ja rakennuttamista, kaupunki-
maisten pientalojen rakennuttamista sekä ryhmärakennuttamista.

Edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormitta-
vien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdolliste-
taan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto. 

Tavoite 11 Kaupungin oma asuntokanta 

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Kaupungin asuntokannassa edistetään uusia asumisrat-
kaisuja ja asukaslähtöisiä asumiskonsepteja. 

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on monipuolinen ja 
alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. 

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-
energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi pro-
senttia vuodessa.

Kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n hallinnon kehittämistä jatketaan.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. 
Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkki-
noille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin 
kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttaja-
taustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun. 
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Tavoite 12 Asukasrakenteen monipuolisuus 

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perhe-asuntojen rakentaminen. 

Lisätään asuntomarkkinoille tulevien nuorten sekä yksinasuvien kau-
punkilaisten kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjontaa.  

Ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin hal-
linta- ja rahoitusmuotoihin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään 
täydennysrakentamisalueilla. 

Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen asu-
misneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamista. 

Huolehditaan riittävästä vanhusten, kehitysvammaisten, päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asuntotuotannosta.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomuspon-
net:

1. Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle 
tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pie-
nempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja 
tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien 
ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskil-
pailuihin. (Silvia Modig)

2. Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mai-
nitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuo-
daan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- 
ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi" kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja 
voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kaa-
rin Taipale)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakenta-
minen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistut-
tua. (Kauko Koskinen) 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 9 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että 15.6.2016 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen 
mukaisesti jatketaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittely-
järjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä 
valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suo-
men- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selonte-
kona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt vastaehdotukset

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 23 muutetaan muotoon:

 Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon 
vuositavoitteella laskettuna seuraava:

 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja)

 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa)
 1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asun-

toa)

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 28 muutetaan muotoon:

 Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuo-
dessa.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 29 muutetaan muotoon:

 Tavoitteena on rakentaa 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosent-
tia tuotannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai 
osaomistusasuntoa.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappaleen 26 jälkeen uusi kappale (26a):

 Suomen hallituksen kaavailemaa 10 vuoden lyhyttä korkotuki-
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mallia ei käytetä Helsingissä, sillä tarpeemme kohtuuhintaisesta 
vuokratuotannosta on pitempiaikaisia. Esityksen tultua julki kau-
punki tarkastelee vaihtoehtoja selvittääkseen Helsinkiin soveltu-
vaa välituotantomallia.

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana 
ehdottanut, että 

 (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina 
ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Ku-
ninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökul-
masta suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän 
asettamin ehdoin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. 
Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 pro-
senttia.

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt toivomusponnet

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannat-
tamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaa-
voitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen 
aikana Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin 
vertailuin. Näin saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan 
asunto- ja maankäytönpolitiikan hahmottamiseen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-ohjel-
man toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia 
olemassa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitä-
mien vanhusten palveluasuntojen lisäämiseksi.  

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa selvite-
tään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon 
rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. 
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välimuodon rahoitusmalli.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa kiinnite-
tään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen 
asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.

Valtuutettu Pia Pakarinen oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät 
alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asunto-
tuotannosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoi-
tetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupungin-
valtuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat 
esteettömyyslinjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa il-
moitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kau-
punginvaltuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvite-
tään pikaisesti.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla raken-
tamisen aikaista valvontaa.
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Valtuutettu Silvia Modig oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle 
tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pie-
nempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja 
tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien 
ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskil-
pailuihin.

Valtuutettu Kaarin Taipale oli valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mai-
nitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuo-
daan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- 
ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja 
voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakenta-
minen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistut-
tua.

Valtuutettu Matti Enroth oli valtuutettu Kauko Koskisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vas-
ta muiden ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloitta-
misen jälkeen.
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Valtuutettu Arja Karhuvaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan 
toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunki ryhtyy etsimään nykyistä aktiivisemmin kelluvien 
talojen ja konttikotien sijaintialueita,  mahdollisimman nopeasti 
rakentuviksi sekä päivittämään jo vuosia  aiemmin luonnosteltua 
kelluvan asumisen toimintamallia ekologisen ja kokeilevan asu-
misen lisäämiseksi yhtenä asumistapana.

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Henrik Nyholm kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen 
kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiem-
min on ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismi-
palvelut, ympäristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollis-
taa myös ekologisen infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- 
ja kehittämistyön.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa 
ensimmäistä toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hy-
väksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 23 muutetaan muotoon: Hallinta- ja rahoitusmuo-
totavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavoitteella laskettuna seu-
raava: 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja) 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa) 1/3 sääntele-
mättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asuntoa)

Jaa-äänet: 64
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
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Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Ter-
hi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria 
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

2 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 28 muutetaan muotoon: Kaupungin oman asunto-
tuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa.

Jaa-äänet: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Kar-
hu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
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Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Mo-
dig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuori-
nen, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

3 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 29 muutetaan muotoon: Tavoitteena on rakentaa 
1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 välimuo-
don eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa.

Jaa-äänet: 67
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 16 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

4 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

Jaa-äänet: 66
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

5 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuo-
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sina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kunin-
kaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän asettamin eh-
doin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Näiden alueiden 
osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 prosenttia.

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Ko-
rolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Ma-
juri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Maria Landén, Harri Lindell, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 1
Yrjö Hakanen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginhallituksen ehdotus asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelma 2016 hyväksyttiin siten yksimielisesti.

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

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaa-
voitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen aikana 
Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin vertailuin. Näin 
saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan asunto- ja maankäytön-
politiikan hahmottamiseen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jes-
sica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Ranta-
nen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Sanna Vesi-
kansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen

Tyhjä: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Jas-
min Hamid, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Timo Raitti-
nen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuo-
mas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Laura Kolbenn eh-
dottamaa toivomuspontta.

7 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-
ohjelman toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia ole-
massa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitämien van-
husten palveluasuntojen lisäämiseksi.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokai-
nen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 32
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Lau-
ra Finne-Elonen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi 
Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

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

8 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa 
selvitetään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon 
rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. väli-
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muodon rahoitusmalli.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 37
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka 
Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

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

9 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa 
kiinnitetään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen 
asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 19
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Seppo Kanerva, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Män-
nistö, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jus-
si Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Hu-
ru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

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

10 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Pia Pakarisen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät 
alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asuntotuotan-
nosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo 
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Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen

Ei-äänet: 20
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Koro-
lainen, Eija Loukoila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pia Pakarisen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

11 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, ää-
nestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoi-
tetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat esteettömyys-
linjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Terhi Peltokorpi, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 23 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

Ei-äänet: 10
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomo Valokainen

Tyhjä: 56
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Har-
ri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Maju-
ri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

12 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, ää-
nestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa il-
moitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginval-
tuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvitetään pikaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Sami Muttilainen, Hen-
rik Nyholm, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Jape Lovén, 
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Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

13 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, ää-
nestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla rakentamisen 
aikaista valvontaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoi-
la, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pert-
ti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, 
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Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Tomi 
Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 47
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Ter-
hi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oska-
la, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

14 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan 
maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien koko-
naisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteu-
tettaisiin, jotta taataan useampien pienempien ja keskisuurten toimijoi-
den osallistumismahdollisuus tarjouskilpailuihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, 
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Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Silvia Modigin ehdotta-
man toivomusponnen.

15 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa 
(75) mainitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle 
tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- ja 
välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdotetaan toi-
menpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja voidaan hyödyntää 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
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nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 6
Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri 
Lindell, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdot-
taman toivomusponnen.

16 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan ra-
kentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
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Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mari Puoskari

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdotta-
man toivomusponnen.

17 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Matti Enrothin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vasta mui-
den ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloittamisen jäl-
keen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Laura Rissa-
nen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 24
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirk-
ku Ingervo, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
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nen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wil-
le Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

18 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran  ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen 
kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiemmin on 
ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismipalvelut, ympä-
ristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollistaa myös ekologisen 
infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- ja kehittämistyön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Veronika Honkasalo, Nuutti 
Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männis-
tö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen

Tyhjä: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki
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Poissa: 8
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus AM-ohjelmaksi 2016 (6 6 2016 Khs)
2 Lausuntoyhteenveto ja -vastine
3 Mielipideyhteenveto
4 Oy Helsingin Asuntohankinta ABn lausunto
5 Happy Years 64 -yhdistyksen lausunto
6 Helsingin Asumisoikeus Oy:n lausunto
7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto
8 Helen Oyn lausunto
9 Helen Sähköverkko Oy:n lausunto
10 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
11 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
12 Helsingin Yrittäjät ry:n lausunto
13 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS lausunto
14 Kiinteistöliitto Uusimaa lausunto
15 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan lausunto
16 Nuorisoasuntoliitto ry:n lausunto
17 Rakennusteollisuus RT ry:n  lausunto
18 Vanhusneuvoston lausunto
19 Vammaisneuvoston lausunto
20 World Student Capital -verkoston lausunto
21 Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt vastaehdotukset ja toivomus-

ponnet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Lausunnon antajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalla luodaan 
suuntaviivat kaupungin harjoittamalle asuntopolitiikalle. Ohjelmassa 
asetetaan tavoitteet kaavoitukselle, asuntotonttien luovutukselle, kau-
pungin omalle asuntotuotannolle sekä kaupungin asunto-omaisuuden 
käytölle ja hoidolle. Lisäksi AM-ohjelmaan sisältyy laadullisia, mm. 
asuntorakentamisen kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Ehdotus AM-ohjelmaksi 2016 on asian liitteenä 1. Ohjelma sisältää 
päätösehdotukseen nostetut ohjelmakauden päämäärät ja tavoitteet 
sekä niiden perustelut. Ohjelma on laadittu kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosastolla yhteistyössä keskeisten hallintokuntien edusta-
jista muodostetun AM-ohjelmasihteeristön kanssa. 

Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Ko-
tikaupunkina Helsinki 2012, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
12.9.2012. AM-ohjelma 2016 on päivitetty versio Kotikaupunkina Hel-
sinki 2012 -ohjelmasta. Päämäärät ovat säilyneet ennallaan ja tavoittei-
ta on muutettu vain tarpeellisilta osin. 

Edellisen ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain ja seurannasta 
on raportoitu kaupunginvaltuustolle. Seurantaraportti 2015 oli samalla 
arvio koko kuluneesta ohjelmakaudesta. Seurantaraportin valtuustokä-
sittely kevätkaudella 2015 toimi samalla uuden ohjelman lähetekeskus-
teluna. Valtuustokäsittelyn yhteydessä hyväksyttiin 11 toivomuspontta, 
joiden vastaukset on viety päätöksentekoon erikseen. Sisällöllisesti toi-
vomusponnet on huomioitu ohjelmassa.

Luonnos asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 
2016 valmistui syyskaudella 2015. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot 
laajalta joukolta lautakuntia, neuvottelukuntia ja ulkopuolisia asiantunti-
ja- ja toimijatahoja. Lautakuntien lausunnot sisältyvät asian päätöshis-
toriaan ja ulkopuolisten lausunnot ovat asian liitteinä. Asian liitteenä on 
myös lausunnoista laadittu yhteenveto.

Ensimmäistä kertaa myös asukkailta pyydettiin mielipiteitä luonnokses-
ta. Kerro kantasi -internetsivujen kautta asukkailla oli mahdollisuus ker-
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toa mielipiteensä erityisesti luonnoksen kolmesta tavoitekokonaisuu-
desta. Asian liitteenä on mielipiteistä laadittu yhteenveto. 

Ohjelman tavoitteistossa on huomioitu samanaikaisesti päätöksenteko-
käsittelyssä oleva MAL-sopimus, jonka tavoitteiden kanssa ohjelman 
tavoitteet ovat yhteneväiset.

Kotikaupunkina Helsinki -ehdotuksen keskeisenä lähtökohtana on ollut 
Helsingin kasvu pääkaupunkina ja sen vaikutus asumiseen ja maan-
käyttöön. Asuntorakentaminen on käynnissä satamatoiminnoilta vapau-
tuneilla alueilla Länsisatamassa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenran-
nassa. Asuntorakentamista valmistellaan myös Keski-Pasilassa ja Ku-
ninkaantammessa. Suunnittelun alla ovat Malmin lentokentän alue, 
Koivusaari ja Östersundom. Myös esikaupunkialueen kaupunginosat 
kehittyvät ja muuttuvat, ja täydennysrakentamisella on näillä alueilla 
merkittävä rooli. 

Asuntotuotantotason pitäminen korkealla edellyttää Helsingiltä riittävää 
yleis- ja asemakaavatasoista varantoa, korkeaa rakentamiskelpoisen 
maan tontinvaraustasoa, hyvää hallintokuntien ja muiden tahojen yh-
teistyötä sekä myönteistä talous- ja rahoitustilannetta. Samanaikaisesti 
kun uusia kaupunginosia rakennetaan, tulee jatkaa panostamista esi-
kaupunkialueen rakentamiseen ja kehittämiseen. Kaupungin sisällä 
eriarvoistuminen on lisääntynyt, ja eriytymiskehitys heijastuu myös 
asuinalueille. Asumisen hintataso on korkealla, ja kaupunginosien väli-
set erot ovat kasvaneet. Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotoja-
kauman ohjaamisella koko kaupungin ja aluetasolla pyritään varmista-
maan tasapainoisen kaupungin rakentuminen.

Asuntopoliittisen ohjauksen ensisijainen tarkoitus on turvata tavallisten 
helsinkiläisten asumisen mahdollisuudet. Asuntotuotantoa ja asuina-
lueita suunniteltaessa tulee huomioida myös asumisen erityistarpeita, 
kuten lapsiperheiden, ikääntyneiden ja asuntomarkkinoille tulevien 
nuorten tarpeet sekä pienten asuntojen kysyntä, jota vauhdittaa yhden 
hengen kotitalouksien kasvava määrä. Kaupungin velvollisuutena on 
huolehtia myös asumisessaan tukea tarvitsevien erityisryhmien asumi-
sen järjestämisestä.

Ohjelmassa tarkastellaan Helsinkiä paitsi kasvavana pääkaupunkina, 
myös osana neljän kaupungin muodostamaa pääkaupunkiseutua sekä 
14 kunnan muodostamaa Helsingin seutua. Seudullisen yhteistyön tar-
ve kasvaa jatkuvasti kun alueen väestö sekä liikennevirrat kasvavat.

Ohjelmaehdotus sisältää 12 tavoitekohtaa, joiden avulla ohjataan kau-
pungin maankäyttöä, asuntotuotantoa, kaupunkirakenteen ja asuina-
lueiden kehitystä, asuntokannan ylläpitoa ja kehittämistä sekä turva-
taan eri väestöryhmien asumisen mahdollisuudet Helsingissä.
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Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen AM-ohjelmaksi 2016, 
kaupunginhallitus määrittelee tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät 
toimenpiteet ja nimeää niiden vastuutahot erillisellä täytäntöönpano-
päätöksellä.

Kaupunginhallitus kehotti 6.6.2016 (§ 563) kaupunkisuunnittelu- ja kiin-
teistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa huomiomaan asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman täytäntöönpanopäätök-
sessä ja jatkovalmistelussa seuraavat kehotukset:

 AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strate-
giaohjelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kunta-
vaalien mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina 
strategiaohjelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden 
valtuuston toimesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdollisel-
le AM-ohjelman päivitykselle säilytetään.

 Kaupunginhallitukselle valmistellaan virastojen yhteistyössä selvi-
tys, miten voidaan järjestää erilaisia asuntorakentamisen kokeiluja, 
joissa voidaan poiketa AM-ohjelman linjoista ja kaupungin omista 
normeista. Selvitys tuodaan lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle 
maaliskuuhun 2017 mennessä.

 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirasto selvittävät ennen valtuus-
tostrategian käsittelyä yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kans-
sa uusia malleja ja keinoja varmistaa kohtuuhintainen omistusasun-
totuotanto (ns. “Hitas-selvitys”).

 Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennutta-
miskohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan va-
kuudeksi. Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus 
tuodaan kaupunginhallitukselle 2016.

 Kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös huo-
neistotyyppien ja kokojen ohjaamisesta asemakaavoissa tuodaan 
2016 loppuun mennessä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsiteltäväksi.

 Käyttötarkoituksenmuutoksissa ja täydennysrakentamisessa alueil-
la, joissa asukaspysäköintitunnukset ovat käytössä kaupunkisuun-
nittelulautakunta voi perustelluista syistä poiketa autopaikkanormis-
ta.

 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mah-
dollistamaan kokeiluja ja ottamaan käyttöön erilaisia malleja asuin-
tonttien pysäköintipaikkojen rakentamiseksi niin, että pysäköintipai-
koista tarvitsee toteuttaa tontin rakentamisen yhteydessä tapaus-
kohtaisesti määritelty osuus.

 Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä sel-
vitys siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elin-
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kaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julki-
sesti saatavilla.

 Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä sel-
vitys syistä miksi ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole 
saavutettu ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Seurantaraporttikäytäntöä jatketaan myös tulevalla ohjelmakaudella. 
Keskeiset seurantamittarit ja ohjelman toteutumisen arviointi on esitetty 
AM-ohjelmaehdotuksessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ehdotus AM-ohjelmaksi 2016 (6 6 2016 Khs)
2 Lausuntoyhteenveto ja -vastine
3 Mielipideyhteenveto
4 Oy Helsingin Asuntohankinta ABn lausunto
5 Happy Years 64 -yhdistyksen lausunto
6 Helsingin Asumisoikeus Oy:n lausunto
7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.06.2016 § 185

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Käsittely

15.06.2016 Pöydälle

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti käsitellä tä-
män asian kokouksen viimeisenä asiana.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen: 

Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja 
toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava keskuste-
lun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan asia 
pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen äänestysten toi-
mittamista varten.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian kä-
sittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 22.6.2016.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201
jussi.valimaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 563

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2016 
seuraavat asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivi-
sen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon 
edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. 

Tavoite 1 Maapolitiikka

Maapolitiikalla varmistetaan kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta se-
kä eheä yhdyskuntarakenne.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa 
maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään 
hintatasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsää-
dännön suomiin maanhankintakeinoihin kuten lunastukseen ja etuosto-
oikeuteen.

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana. 

Tavoite 2 Tontinvaraus ja -luovutus

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 380 
000 kem².

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallintamuotojen toteutuksen ohjauksessa. 
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Tontinvarauskanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän 
vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa 
määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 

Kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että ra-
kennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus 
täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi.

Tavoite 3 Yleissuunnittelu

Vuonna 2016 tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi uusi yleis-
kaava. Uuden yleiskaavan tulee mahdollistaa riittävän kaavavarannon 
ylläpitäminen sekä vuosittaisen asemakaavatavoitteen toteutuminen 
ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi. 

Helsinki sitoutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 
toteuttamiseen ja edellyttää, että eri osapuolet (valtio ja muut Helsingin 
seudun kunnat) toimivat samoin. 

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 
000 kem². 

Asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mukainen hallinta- ja 
rahoitus-muotojakauma sekä tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non edellytyksiä. Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asema-
kaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamis-
päätöksiä voidaan vähentää.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäis-
tään poikkihallinnollisin keinoin. 

Tavoite 5 Asuntotuotannon määrä  

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksenmuutok-
sin vuosittain vähintään 6 000 asuntoa. Luodaan edellytykset nostaa 
asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot 
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Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuosita-
voitteella laskettuna seuraava: 

 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opis-
kelija- ja 100 nuorisoasuntoja)

 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1800 asuntoa)
 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 

asuntoa)

Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30 % tai yli, ta-
voite nousee seuraavalle vuodelle automaattisesti 35 prosenttiin ja 
sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin.

Valtion edellytetään sitoutuvan omalla ja luovuttamallaan maalla nou-
dattamaan ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Yk-
sityisen maanomistuksen osalta hallintamuotojakauman toteutumista 
ohjataan maankäyttösopimuksilla. 

Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta päätetään tontinluo-
vutus- tai maankäyttösopimusvaiheessa hallintokuntien yhteistyönä si-
ten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita 
pyritään välttämään. Asuntokannassa tapahtuvat muutokset huomioi-
daan kokonaistarkastelussa.

Tavoite 7 Kaupungin oma asuntotuotanto 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotan-
nosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasun-
toa.

Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi.

Hallintokuntien yhteistyöllä turvataan kaupungin oman tuotannon edel-
lytykset.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä, tuotannon laatu ja 
muuntojoustavuus.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
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omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alueilla, joilla 
perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättö-
män omistustuotannon osalta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä 
muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu 
persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. 
Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täy-
dennysrakentamisella.  

Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. 

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsi-
satama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja 
Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etene-
mistä edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin 
alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosent-
tia.

Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaa-
tiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita sekä poiste-
taan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion kanssa. 

Asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävästä eri 
puolilla kaupunkia olevasta asemakaavavarannosta sekä varmistaa 
tonttien rakentamisedellytykset. Täydennysrakentamisalueen asema-
kaavoitusta ohjelmoidaan nykyistä järjestelmällisemmin.

Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uudistuotanto vähäistä, 
uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysrakentaminen on tärkein 
tavoite.

Jatketaan autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden 
toteuttamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 
Tehokkaaseen ja edulliseen pysäköintiin pyritään keskitetyn pysäköin-
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nin, vuorottaispysäköinnin sekä pysäköintipaikkojen vaiheittaisen to-
teuttamisen avulla.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehok-
kuutta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. 
Asuntorakentamista kehitetään tukemalla eri-laisten talotyyppien raken-
tamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonsep-
tien toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasu-
miseen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen  

Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosrakenta-
mista sekä mahdollistetaan seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 

Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokan-
taan.

Edistetään omatoimista rakentamista ja rakennuttamista, kaupunki-
maisten pientalojen rakennuttamista sekä ryhmärakennuttamista.

Edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormitta-
vien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdolliste-
taan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto. 

Tavoite 11 Kaupungin oma asuntokanta 

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Kaupungin asuntokannassa edistetään uusia asumisrat-
kaisuja ja asukaslähtöisiä asumiskonsepteja. 

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on monipuolinen ja 
alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. 

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-
energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi pro-
senttia vuodessa.

Kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n hallinnon kehittämistä jatketaan.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. 
Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkki-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 41 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

noille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin 
kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttaja-
taustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun. 

Tavoite 12 Asukasrakenteen monipuolisuus 

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perhe-asuntojen rakentaminen. 

Lisätään asuntomarkkinoille tulevien nuorten sekä yksinasuvien kau-
punkilaisten kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjontaa.  

Ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin hal-
linta- ja rahoitusmuotoihin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään 
täydennysrakentamisalueilla. 

Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen asu-
misneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamista. 

Huolehditaan riittävästä vanhusten, kehitysvammaisten, päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asuntotuotannosta.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoin-
ta johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa huomiomaan asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelman täytäntöönpanopäätöksessä ja 
jatkovalmistelussa seuraavat kehotukset:

 AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strate-
giaohjelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kunta-
vaalien mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina 
strategiaohjelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden 
valtuuston toimesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdollisel-
le AM-ohjelman päivitykselle säilytetään.

 Kaupunginhallitukselle valmistellaan virastojen yhteistyössä selvi-
tys, miten voidaan järjestää erilaisia asuntorakentamisen kokeiluja, 
joissa voidaan poiketa AM-ohjelman linjoista ja kaupungin omista 
normeista. Selvitys tuodaan lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle 
maaliskuuhun 2017 mennessä.

 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirasto selvittävät ennen valtuus-
tostrategian käsittelyä yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kans-
sa uusia malleja ja keinoja varmistaa kohtuuhintainen omistusasun-
totuotanto (ns. “Hitas-selvitys”).

 Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennutta-
miskohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan va-
kuudeksi. Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus 
tuodaan kaupunginhallitukselle 2016.
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 Kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös huo-
neistotyyppien ja kokojen ohjaamisesta asemakaavoissa tuodaan 
2016 loppuun mennessä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsiteltäväksi.

 Käyttötarkoituksenmuutoksissa ja täydennysrakentamisessa alueil-
la, joissa asukaspysäköintitunnukset ovat käytössä kaupunkisuun-
nittelulautakunta voi perustelluista syistä poiketa autopaikkanormis-
ta.

 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mah-
dollistamaan kokeiluja ja ottamaan käyttöön erilaisia malleja asuin-
tonttien pysäköintipaikkojen rakentamiseksi niin, että pysäköintipai-
koista tarvitsee toteuttaa tontin rakentamisen yhteydessä tapaus-
kohtaisesti määritelty osuus.

 Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä sel-
vitys siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elin-
kaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julki-
sesti saatavilla. 

 Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä sel-
vitys syistä miksi ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole 
saavutettu ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Käsittely

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki:

Päätösehdotusta muutetaan seuraavasti. Vastaavat muutokset viedään 
virkamiestyönä AM-ohjelmaan.

AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strategiaoh-
jelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kuntavaalien 
mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina strategiaoh-
jelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden valtuuston toi-
mesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdolliselle AM-ohjelman 
päivitykselle säilytetään.

Kaupunginhallitukselle valmistellaan virastojen yhteistyössä selvitys, 
miten voidaan järjestää erilaisia asuntorakentamisen kokeiluja, joissa 
voidaan poiketa AM-ohjelman linjoista ja kaupungin omista normeista. 
Selvitys tuodaan lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle maaliskuuhun 
2017 mennessä.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirasto selvittävät ennen valtuustostra-
tegian käsittelyä yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kanssa uusia 
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malleja ja keinoja varmistaa kohtuuhintainen omistusasuntotuotanto 
(ns. “Hitas-selvitys”).

Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennuttamis-
kohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan vakuudeksi. 
Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus tuodaan kau-
punginhallitukselle 2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös huoneisto-
tyyppien ja kokojen ohjaamisesta asemakaavoissa tuodaan 2016 lop-
puun mennessä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltä-
väksi.

Käyttötarkoituksenmuutoksissa ja täydennysrakentamisessa alueilla, 
joissa asukaspysäköintitunnukset ovat käytössä kaupunkisuunnittelu-
lautakunta voi perustelluista syistä poiketa autopaikkanormista.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mahdollis-
tamaan kokeiluja ja ottamaan käyttöön erilaisia malleja asuintonttien 
pysäköintipaikkojen rakentamiseksi niin, että pysäköintipaikoista tarvit-
see toteuttaa tontin rakentamisen yhteydessä tapauskohtaisesti määri-
telty osuus.

Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys 
siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elinkaaren ai-
kaisen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julkisesti saata-
villa.

(Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot, esityslistan kohta 24):
Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuosita-
voitteella laskettuna seuraava:  
- 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opiskeli-
ja- ja 100 nuorisoasuntoja)
- 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1800 asuntoa)
- 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 
asuntoa)
Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30% tai yli, ta-
voite nousee seuraavalle vuodelle  automaattisesti 35 prosenttiin ja 
sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin. Lisäksi kaupunginhalli-
tukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä miksi 
ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi.

(Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen, esi-
tyslistan kohta 34):
Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
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tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
[LISÄYS:] Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta 
alueilla, joilla perheasuntojen määrä on jo riittävä.

(Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus, esityslistan kohta 40):
Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaa-
tiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita [LISÄYS:] sekä 
poistetaan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion 
kanssa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm:

Päätösehdotusta muutetaan seuraavasti. Vastaavat muutokset viedään 
virkamiestyönä AM-ohjelmaan.

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuosita-
voitteella laskettuna seuraava:

1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000, joista 500 opiskelija- ja nuorisoasunto-
ja)

1/3 välimuodon asuntoja (2000)

1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000)

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa, 
josta 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 väli-
muodon asuntoa.

Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys 
siitä, miten pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishank-
keissa ja tontinjaoissa toteutettaisiin mahdollistaakseen useampien pie-
nempien ja keskisuurten toimijoiden osallistumisen tarjouskilpailuihin.

AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strategiaoh-
jelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kuntavaalien 
mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina strategiaoh-
jelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden valtuuston toi-
mesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdolliselle AM-ohjelman 
päivitykselle säilytetään.
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Suomen hallituksen kaavailemaa 10 vuoden lyhyttä korkotukimallia ei 
käytetä Helsingissä, sillä tarpeemme kohtuuhintaisesta vuokratuotan-
nosta on pitempiaikaista. Esityksen tultua julki kaupunki tarkastelee 
vaihtoehtoja selvittääkseen Helsinkiin soveltuvaa välituotantomallia.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan 
käyttöön vaiheistamisen asuintonttien pysäköintipaikkojen rakentami-
sessa niin, että pysäköintipaikkoja ei tarvitsee toteuttaa täysimääräises-
ti tontin rakentamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys 
siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elinkaaren ai-
kaisen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julkisesti saata-
villa.

Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennuttamis-
kohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan vakuudeksi. 
Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus tuodaan kau-
punginhallitukselle 2016.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Poistetaan kohdasta 39 sanat "Malmin lentokentän" ja viimeinen lause 
"Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosenttia".

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Mika Raatikaisen vastaehdotuksesta äänestettiin erikseen esittelijän 
ehdotusta vastaan. Henrik Nyholmin ja Tatu Rauhamäen vastaehdo-
tukset äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänes-
tettiin esittelijän ehdotusta vastaan.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, 
Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Lau-
ra Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 3
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3 .

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Tatu Rauhamäen vastaehdotus
EI-ehdotus: Henrik Nyholmin vastaehdotus

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Henrik Nyholm

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Tatu Rauhamäen 
vastaehdotuksen äänin 13 - 2.

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tatu Rauhamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Henrik Nyholm

Ei-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Tatu Rauhamäen vastaehdotuksen äänin 2 
- 13.

Suoritettujen äänestysten jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Tatu Rau-
hamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 173

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma).

Lausunnonantajilta toivotaan kannanottoja erityisesti omaa toimialaan-
sa koskeviin päämääriin ja tavoitteisiin. Kannanottoja toivotaan oman 
toimialan osalta myös asiaan liittyvistä toivomusponsista. Lausuntojen 
perusteella luonnoksesta laaditaan ehdotus asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelmaksi 2016. Ehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsit-
telyyn kevätkaudella 2016.

AM-ohjelma määrittää kaupungin asuntorakentamisen keskeisimmät 
suuntaviivat ja ohjaa kehitystä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Yhte-
näisenä ohjelmana sillä on vahva ohjausvaikutus ja se ohjaa kaupungin 
toiminnan suunnittelua ja tavoitteistoa. Kaupunkisuunnittelun näkökul-
masta on hyvä, että kaupungilla on kattavan päätöksenteko- ja vuoro-
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vaikutusprosessin läpikäynyt ohjelma, joka määrittää määrälliset tavoit-
teet myös kaavoitukselle.

Ohjelma jäsentyy viiden eri päämäärän ympärille, joista on konkretisoi-
tu 12 keskeisintä tavoitetta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa on huomioitu 6.4.2016 
Helsingin seudun MAL-sopimuksesta 2016-2019 saavutettu neuvottelu-
tulos. Sopijaosapuolten yhteisenä tavoitteena koko sopimuskaudeksi 
on 60 000 asunnon rakentaminen Helsingin seudulla siten, että asunto-
tuotanto on yhteensä 13 500 asuntoa vuonna 2016 ja kasvaa vuosittain 
1000 asunnolla ollen vuonna 2019 yhteensä 16 500 asuntoa.

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

 AM-ohjelmassa todetaan, että Helsingin maankäytön periaatteena on 
tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva yhdyskuntarakenne. Asuntora-
kentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla 
sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittä-
vyydestä. Maankäytön alle on rajattu neljä keskeistä tavoitealuetta: 
maapolitiikka, tontinvaraus- ja luovutus, yleissuunnittelu sekä asema-
kaavoitus ja asemakaavavaranto.

Kaupungin tavoitteena on varmistaa sekä kysyntää vastaava asunto-
tonttitarjonta että eheä yhdyskuntarakenne. Vahva maapolitiikka tukee 
tukevan selkänojan muodostamista kaupungin tasapainoiselle kehityk-
selle kaupunkisuunnittelun tavoitteiden mukaisesti. Tämän tulee olla ta-
voitteena myös jatkossa. Kaavoittamattomilla alueilla ei tehdä maan-
käyttösopimuksia kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa.

Tontinluovutusten määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 360 
000 k-m2 vuodessa. Tontinluovutusta pyritään käyttämään aktiivisena 
työkaluna asuntotuotannon laatutason ja hallintamuotojen toteutuksen 
ohjauksessa. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta on tärkeää, että ton-
tinluovutuksen yhteydessä huolehditaan kaupungin strategisten ja 
yleiskaavan tavoitteiden mukaisen kaupungin toteutumisesta. 

Yleissuunnittelun osalta keskeiseksi tavoitteeksi nostetaan uuden yleis-
kaavan tuominen kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2016 ai-
kana. Tällä turvataan asuntorakentamisen varanto pitkällä aikavälillä. 
Yleiskaavan valmistelu on aikataulussaan. Varsinaisen yleiskaavan li-
säksi tullaan ohjelmajaksolla laatimaan yleiskaavan toteuttamisohjel-
ma, jossa otetaan kantaa alueiden tarkoituksenmukaiseen toteuttamis-
järjestykseen siten, että ne palvelevat kaupungin strategisia linjauksia 
ja yleiskaavan tavoitteita mahdollisimman hyvin. Toteuttamisohjelma 
laaditaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien asuntorakentamisen ketjuun 
osallistuvien kaupungin toimijoiden kanssa. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää seudullista yhteistyötä ja valtion kans-
sa laadittavia sopimuksia merkittävänä tekijänä seudun tasapainoisen 
kehityksen mahdollistamisessa. MAL-sopimuksen noudattaminen on 
tärkeää, sillä korotetun asuntotuotannon rakentaminen edellyttää val-
tion osallistumista merkittäviin infrahankkeisiin. On erittäin keskeistä, 
että kaikki osapuolet (valtio ja muut Helsingin seudun kunnat) sitoutu-
vat yhteisesti sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Asemakaavoituksen osalta todetaan, että asuntotuotannon sujuvoitta-
miseksi tulee välttää asemakaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta, jot-
ta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää. Kaikkein tärkeintä olisi kui-
tenkin edistää yhteistyötä kaavan valmisteluvaiheessa sekä parantaa 
ymmärrystä siitä, missä asuntorakentamiseen tähtäävän prosessin vai-
heessa olennaiset rakentamiskustannuksiin vaikuttavat tekijät pääte-
tään ja sidotaan kiinni. Kaavoituksella pyritään paitsi mahdollistamaan 
tavoitteiden mukainen kasvu, myös huolehtimaan kaupungin rakentu-
misesta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Vaikka kaupungin tärkeä-
nä strategisena tavoitteena on riittävä asuntotuotanto, tavoitteena on 
myös hyvä ja kestävä kaupunkikuva ja asuinympäristö, joka säilyttää 
elinvoimansa ja arvonsa myös tulevaisuudessa. Suunnittelulla pitää 
pyrkiä siihen, että yhteisesti hyväksytyt kaupungin kehittämistavoitteet 
voidaan ottaa huomioon, eikä esimerkiksi liiketiloja tai muita kaupungin 
kehityksen kannalta keskeisiä kohteita jätetä toteuttamatta kustannuk-
siin vedoten. 

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäis-
tään poikkihallinnollisin keinoin. Päämäärän alla on neljä keskeistä ta-
voitetta: asuntotuotannon määrä, hallinta- ja rahoitusmuodot, kaupun-
gin oma asuntotuotanto sekä asuntotuotannon huoneistotyyppijakau-
man ohjaaminen.

AM-ohjelman luonnoksessa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena 
on 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Tämä on 500 asuntoa enemmän 
kuin edelliseen AM-ohjelmaan kirjattu tavoite ja sama kuin kaupungin-
valtuuston nykyisen strategiaohjelman yhteydessä hyväksymä tavoite. 
MAL-sopimuksesta 6.4.2016 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan 
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6000 uutta asuntoa vuodessa ja 
597 500 k-m2 uutta kaavoitettavaa asuntokerrosalaa vuodessa. AM-
ohjelmaa on syytä tarkistaa vastaamaan MAL-sopimuksen tavoitteita. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
aktiivisesti asetetun asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi ja aset-
taa toiminnalleen MAL-sopimuksen mukaisen asuntokerrosalatavoit-
teen. Keskeisimpänä työkaluna on riittävä asemakaavavaranto. Kau-
punkisuunnitteluvirasto on käytännössä saavuttanut viime vuosina sille 
asetetut asemakaavoituksen kerrosalatavoitteet. Tulevaisuudessa ta-
voitteiden saavuttaminen vaatii uuden yleiskaavan voimaantuloa ja sen 
maankäyttöpotentiaalin käyttöönottoa sekä merkittävien raideliikennein-
vestointien investointien varmistamista.  Suurin osa helposti käyttöön 
otettavissa alueista on jo rakennettu, joten kaavoitus muuttuu haasta-
vammaksi. Määrällisten tavoitteiden kasvaessa tulee myös huolehtia 
riittävistä toiminnan resursseista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tuli-
si edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän se-
kä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 
asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuo-
tannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuo-
tannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaava-
tuotanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämis-
tä, jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

 Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittai-
sesta asuntotuotannosta seuraavasti: 

 25 % on ARA-vuokra-asuntoja (1 375 as, joista 300 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja)

 35 % on välimuodon asuntoja (1 925 as)
 40 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa (2 200 as)

Asuntotuotannon hallintatapajakauman ohjaaminen on hyvä tapa huo-
lehtia kaupungin sosiaalisesti tasapainoisesta kehityksestä. AM-ohjel-
massa todetaan, että asemakaavoituksen tulee mahdollistaa kaikkien 
hallinta- ja rahoitusmuotojen toteuttaminen tontille. Tämä on hyvä tavoi-
te. Hallintamuotoja ei (erityisasumista lukuun ottamatta) määrätä ase-
makaavassa, mutta käytännössä kaavoituksessa tulee usein vastaan 
kohteita, jotka perustamisolosuhteista tai muista pakottavista syistä joh-
tuen eivät välttämättä ole toteutettavissa kaikilla hallintamuodoilla. Koh-
teita ei silti kannata jättää asemakaavoittamatta vaan saattaa olla järke-
vää ottaa ale käyttöön joko säätelemättömään tuotantoon tai pitkän ai-
kavälin tarpeita ajatellen. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys jo 
kaavoitusvaiheessa korostuu näissä tilanteissa, jotta tonteista muodos-
tuu toteuttamiskelpoisia.

Kaupungin oman asuntotuotannon määrällinen tavoite on 1 500 asun-
toa vuodessa, joista puolet on tarkoitus toteuttaa ARA-vuokra-asuntoi-
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na ja puolet Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoina. Säätele-
mättömiä asuntoja todetaan rakennettavan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tulee huolehtia riit-
tävästä kaavatuotannosta myös kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Neuvottelutulos MAL-sopimuksesta on syytä huomioida AM-ohjelmaa 
viimeistellessä hallintamuotoja määriteltäessä ja AM-ohjelmaluonnok-
sesta poikkeavat kirjaukset on syytä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hitas-sääntely toteuttaa ny-
kyoloissa huonosti sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus asettaisi työryhmän selvittämään vaihtoehtoisia tapo-
ja toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa siten, että Hitas-politiikan alku-
peräiset tavoitteet toteutuvat. 

Neljäs ja viimeinen tavoite asuntotuotannon alla liittyy huoneistotyyppi-
jakauman ohjaamiseen. On tärkeää, että tontinluovutuksen yhteydessä 
huolehditaan alueiden monipuolisesta asuntokannasta. Keskeisintä on 
riittävän suuri asuntotuotannon kokonaisvolyymi. Näin vastataan sekä 
pienten että perheasuntojen tarpeeseen. Ohjelmassa pyritään varmis-
tamaan myös perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden ma-
kuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannossa. Hitas-
tuotannossa toteutetaan asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 
prosenttia perheasuntoina ja säätelemättömässä kerrostalotuotannos-
sa keskimäärin 30–50 prosenttia riippuen alueen olemassa olevasta 
huoneistotyyppijakaumasta. Perheasuntojen määrän sääntely uustuo-
tannossa on tarpeetonta alueilla, joilla perheasuntojen osuus asunto-
kannasta on ennestään suuri. Huoneistotyyppijakaumaa ohjataan pää-
asiassa tontinluovutusehdoissa. Valtion ja yksityisellä maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta. Vuokra-asunto-
jen kohdalla huoneistotyyppijakaumaa ei ohjata.  

Lautakunta pitää tärkeänä lapsiperheiden aseman turvaamista asunto-
tuotannossa. Siksi asuntojen koon sääntely on tarpeen. On myös pan-
tava merkille lapsiperheiden kasvanut halua asua kantakaupungissa. 
Toisaalta helsinkiläisistä ruokakunnista peräti 80 % on yhden tai kah-
den hengen ruokakuntia. Tässä joukossa on kuitenkin perheasuntoihin 
jääneitä ikääntyneitä pariskuntia ja leskiä. Niinpä kolmen huoneen ja si-
tä suuremmissa asunnoista 58 % on yhden tai kahden hengen ruoka-
kuntien asuttamia. Helsinkiläisistä ruokakunnista noin kolmannes on 
sellaisia yhden tai kahden hengen ruokakuntia, joissa vanhimman 
asukkaan ikä on alle 45 vuotta.

Suomessa ei asuntopolitikalla kannusteta ikääntyneitä muuttamaan en-
tisistä perheasunnoistaan pienempiin asuntoihin. Myyntihinnan erotusta 
ei verotuksen vuoksi esimerkiksi voi muuttaa lisäeläkkeeksi. Vanhusten 
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palvelutalojen rakentaminen jouduttaisi perheasuntojen vapautumista 
lapsiperheiden käyttöön sekä ARA-asunnoista että vapaiden markkinoi-
den asunnoista.

Lautakunta pitää kannatettavana, että Helsinkiin rakennetaan kysyntää 
vastaavasti myös melko pieniä, alle 30 neliön asuntoja. Siksi lautakunta 
esittää, että asuntojen kokosääntelystä poistetaan suluissa olevat luvut 
perheasuntojen lukumääräosuuksista, koska kirjaimellisesti otettuina 
ne ohjaisivat toteuttamaan myös muut kuin perheasunnot keskikool-
taan melko suurina.

Edelleen lautakunta esittää, että perheasuntojen osuutta tarkasteltaisiin 
tonttikohtaisuuden sijasta alueellisesti. Tällöin yhdessä korttelissa ole-
vat townhouse -asunnot voisivat vähentää perheasuntojen määrää 
naapurikortteleissa. 

Lautakunta esittää, että paineeseen lisätä nopeasti pienten asuntojen 
määrää vastattaisiin suosimalla perheasuntojen kiintiössä sivuasuntoja 
edellyttäen, että ne pysyvät samalla omistajalla kuin pääasunnot. Näin 
perheasuntoon muuttava voisi panna sivuasunnon vuokralle ja liittää 
sen takaisin pääasuntoon, kun on perheen koon kasvaessa tullut tarve 
suuremmalle asunnolle. 

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Asuinalueiden osalta asetetaan tavoitteeksi, että erilaiset kaupungino-
sat kehittyvät houkuttelevina alueina, jotka muodostavat toiminnallisesti 
eheän Helsingin. Uusista alueista rakentuu persoonallisia ja asukasra-
kenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. Olemassa olevien alueiden 
elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täydennysrakentamisella. 

Projektialueille suunnataan 60 prosenttia seuraavien vuosien asunto-
tuotannosta. 40 prosenttia asuntotuotannosta toteutetaan täydennysra-
kentamisena. Vuosina 2012–2015 täydennysrakentamisen osuus val-
mistuneesta asuntotuotannosta on ollut keskimäärin 46 prosenttia. Oh-
jelmassa todetaan, että täydennysrakentamiselle asetetun tuotantota-
voitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaatiota vahviste-
taan sekä kehitetään prosesseja ja kannusteita tätä tukemaan. Tekstis-
sä nostetaan esiin tarve kehittää täydennysrakentamisalueen kaavoi-
tuksen ohjelmointia nykyistä pidemmälle tulevaisuuteen katsovaksi. 
Tällainen tarve on olemassa. 

Nykytilanteessa projektialueiden tuotannon ohjelmointi on helpompaa, 
koska projektiorganisaatiot ja resurssit ovat olemassa ja koska julkisten 
investointien ajoituksella pystytään melko luotettavasti arvioimaan 
asuntotuotannon ajallinen ja alueellinen kohdistuminen. Täydennysra-
kentamisalueella arviointi on haastavampaa, koska hankkeet ovat haja-
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naisempia ja usein lähtevät yksityisen maanomistajan aloitteesta. Jois-
sain tapauksissa myös melko matalat asuntojen hinnat aiheuttavat täy-
dennysrakentamisalueella haasteita toteutuksen ajoitukselle, sillä hank-
keiden käynnistyminen on epävarmempaa. Myös täydennysrakentami-
sen osalta pitää pyrkiä siihen suuntaan, että kaavoitusohjelma ulottuisi 
nykyistä pidemmälle niin, että kymmenen vuoden alueittainen väestö-
ennuste olisi nykyistä luotettavampi. Tämä helpottaisi erityisesti palve-
luhallintokuntien toimintaa ja mahdollistaisi kustannustehokkaan palve-
luverkkosuunnittelun. Keskiössä on riittävä resursointi.

Ohjelmassa todetaan, että kaavoituksessa tulee ottaa huomioon alu-
een asuntojen nykyinen hintataso sekä arvioida millä ratkaisuilla luo-
daan uusia viihtyisiä asumisratkaisuja, mutta ei vaikeuteta toteuttamis-
kelpoisuutta esimerkiksi kalliilla pysäköintiratkaisuilla. Tämä on hyvä ta-
voite, mutta esimerkiksi pelkästään maanvaraiseen pysäköintiin perus-
tuvat suunnitteluratkaisut ovat usein ristiriidassa elinvoimaisen ja tiiviin 
kaupunkiympäristön tavoitteen kanssa. Helsingin kasvaessa tulee pyr-
kiä tiiviiseen kaupunkimaiseen rakentamiseen, jossa myös lähipalveluil-
le on riittävästi käyttäjiä. Tehokas rakentaminen on tässä avainasemas-
sa. Asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa kustannuste-
hokkuus on yksi arvioitava tekijä, mutta toteuttamiskelpoisuuteen vai-
kuttavat myös muut tekijät. 

Siellä, missä pysäköintivaatimukset uhkaavat kaavojen toteutumista tu-
lee harkita vähäautoisia ratkaisuja. Koska noin puolet helsinkiläisistä 
ruokakunnista on autottomia, ei ole vaikeata löytää asukkaita asuntoi-
hin, joihin ei kuulu pysäköintipaikkaa tontin sisällä. Lähtökohtana tulee 
olla, etteivät pysäköintimääräykset saa estää rakentamista. Toteutta-
malla pysäköinti vaiheittain voidaan pysäköintipaikkojen kysyntä ja tar-
jota pitää tasapainossa.

Helsingissä on käynnistymässä eri hallintokuntien yhteistyönä selvitys, 
jossa arvioidaan kuinka pysäköinti on tehokkaimmin järjestettävissä 
asukkaille, työntekijöille ja palveluille erilaisissa kohteissa. Selvitykses-
sä huomioidaan pysäköinnin hallinnointitavat, palvelukonseptit ja erilai-
set fyysiset pysäköintiratkaisut, rakennettavuutta unohtamatta. Pysä-
köinnin kustannusvaikutukset investointiin ja ylläpitoon arvioidaan työn 
aikana. Lisäksi selvitetään sopimuksiin liittyvät vaikutukset ja lain mah-
dollistamat vaihtoehdot (mm. vaiheittain rakentamisesta). Selvityksen 
tuloksia testataan pilottikohteissa, joiden kaavoitus on sopivassa vai-
heessa. 

Tiiviissä kaupunkirakenteessa pysäköinnin toteuttaminen on kallista, 
koska toteutus on lähes aina tehtävä rakenteellisena. Pysäköintipaikko-
jen käyttö tulee saada mahdollisimman tehokkaaksi. Tähän pyritään 
keskitetyllä pysäköinnillä, nimeämättömillä paikoilla ja vuorottaispysä-
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köinnillä. Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on monimuotoinen ja se-
koittunut kaupunkirakenne, mikä edellyttää eri toimintojen sijoittumista 
samoille tonteille ja näiden vaihtelevien pysäköintitarpeiden ratkaise-
mista. Tämä asettaa haasteita, mutta toimivien ratkaisujen löytäminen 
hyödyttää kaupunkia ja sen asukkaita kokonaisvaltaisesti. Vuoden 
2015 joulukuussa on valmistunut seudullisena yhteistyönä toimisto- ja 
liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet. Vuoden 2016 
kesäkuuhun mennessä näiden avulla on tavoitteena tehdä tarkemmat 
toimisto- ja liiketilojen pysäköintipaikkojen laskentaohjeet Helsinkiin. 

On hyvä, että täydennysrakentamisalueella tehdään uudistuotannossa 
kaupungin maalla aina hallintamuototarkasteluja ja otetaan huomioon 
ympäröivä rakenne. Kestävän kaupunkikehityksen kannalta on tärkeää 
huolehtia alueiden sosioekonomisesta tasapainosta.

Myös ns. purkavan saneerauksen tulee olla yksi keino tehostaa kau-
punkirakennetta ja monipuolistaa asuntotarjontaa. Purkava saneeraus 
on vaihtoehto kun asunto-osakeyhtiö on huonossa kunnossa, sillä on 
suuri korjausvaje tai näköpiirissä on mittavia peruskorjauksia. Kysees-
sä on tyypillisesti asunto-osakeyhtiö tai usean yhtiön muodostama ko-
konaisuus, jossa on tarve putki-, hissi-, energia ja/tai julkisivuremonttei-
hin. Mahdollisia kohteita ovat erityisesti vuosina 1960-, 70- ja 80-luvuil-
la toteutetut rakennukset ja alueet. MAL-sopimus 2016-2019 pyrkii vai-
kuttamaan pelastuslain väestönsuojanormituksen merkittävään lieven-
tämiseen sekä asunto-osakeyhtiölain päätöksenteon helpottamiseen 
täydennysrakentamisen edistämiseksi muun muassa selvittämällä 
mahdollisuudet lain yksimielisyysvaatimusten lieventämiseen. Helsingin 
näkökulmasta yksimielisyysvaatimuksen lieventäminen on ensiarvoisen 
tärkeä purkavan saneerauksen edistämiseksi. 

AM-ohjelmassa on syytä ottaa positiivinen kanta purkavan saneerauk-
sen maankäytöllisten edellytysten turvaamiseksi. Taloyhtiöiden tekni-
sen korjaamisen tai energiatehokkuusvaatimuksien päivityksessä kort-
telirakenteiden tehostaminen vanhaa purkamalla voi toteutuessaan li-
sätä huomattavasti asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja kaupunkiympäris-
tön koettua laatua. Purkavan saneerauksen edellytykset ovat parhaat 
hissittömissä 3-4 kerroksisissa taloyhtiöissä, jotka on aikoinaan toteu-
tettu hyville sijainneille alhaisella korttelitehokkuudella. Lisäedellytyksiä 
kiinteistön laajamittaiseen kehittämiseen on, mikäli korvaavan hank-
keen avulla on mahdollista nostaa merkittävästi korttelin rakentamiste-
hokkuutta joukkoliikenteen palvelualueella. 

Täydennysrakentamista on viime vuosina pyritty määrätietoisesti edis-
tämään kaupungin eri virastoissa. Tavoitteena oleva täydennysrakenta-
misen koordinoinnin vahvistaminen entisestään on hyvä asia.
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PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Ohjelmassa todetaan, että Helsingin asuntokannan kunnosta huolehdi-
taan ja energiatehokkuutta edistetään sekä asuntorakentamisessa että 
olemassa olevassa asuntokannassa. Asuntorakentamista kehitetään 
tukemalla erilaisten talotyyppien rakentamista, omatoimista rakennutta-
mista sekä erilaisten asumiskonseptien toteuttamista. Asuntojen sovel-
tuvuutta elinkaariasumiseen parannetaan ja edistetään hissien rakenta-
mista vanhaan asuntokantaan. Keskeiset tavoitteet on jaoteltu asunto-
kannan ja asuntorakentamisen kehittämiseen sekä kaupungin omaan 
asuntokantaan keskittyviin toimenpiteisiin.

Tavoitteena on jatkaa monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: 
lisätä vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosra-
kentamista sekä mahdollistaa seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toimii aktiivisesti näiden tavoitteiden mah-
dollistamiseksi. Monipuolinen kaupunki, jossa on vaihtelevia asumisen 
mahdollisuuksia, on kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite. Ryhmära-
kentamisen ja -rakennuttamisen sekä kaupunkimaisten pientalojen ra-
kentamisen edistäminen on tärkeää. Kaavoituksessa otetaan huomioon 
näihin käyttötarkoituksiin soveltuva tonttituotanto. Asemakaavallisesta 
rakennuskannan suojelusta todetaan, että se ei saa vaikeuttaa asunto- 
ja rakennuskannan kehittämistä. Tähän pyritään, mutta joissain tapauk-
sissa asemakaavallinen suojelu saattaa asettaa myös rajoitteita kiin-
teistökehittämiselle. 

Asuntokannan energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää. Asema-
kaavat mahdollistavat uusiutuvien ja ympäristöä vähän kuormittavien 
rakennusmateriaalien käytön.

Kaupunki kehittää määrätietoisesti omaa asuntokantaansa. Asuntokan-
nan kunnosta huolehditaan ja vuokrat sekä käyttövastikkeet pidetään 
kohtuullisina. Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii erityisesti täydennysra-
kentamiskaavoituksella tukemaan näiden tavoitteiden toteutumisedelly-
tyksiä.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

AM-ohjelmalla tähdätään siihen, että eri väestöryhmät pystyvät myös 
tulevaisuudessa asumaan Helsingissä. Asumisen suunnittelussa kiinni-
tetään erityistä huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiper-
heiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumis-
mahdollisuuksiin sekä maahanmuuttajataustaisen väestön ja pienten 
asuntokuntien määrän kasvuun. Keskisimpänä tavoitteena on kaupun-
gin asukasrakenteen monipuolisuus. 
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Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon 
asukasrakenteen monipuolisuudelle asetetut tavoitteet. Alueet kaavoi-
tetaan siten, että niiltä löytyy paljon erilaisia asumisvaihtoehtoja. Myös 
tämän tavoitteen saavuttamisessa keskiössä on hyvin toimiva yhteistyö 
jo kaavoitusvaiheessa, jotta hankkeet saadaan järkevästi toteutumaan.

Asukasrakenteen monipuolisuudesta huolehtimisessa avainasemassa 
on paitsi riittävä asuntotuotanto, myös alueiden kaupunkitilan laatu ja 
saavutettavuus. Sosioekonomisesti heikompien alueiden kannalta on 
tärkeää, että julkiset palvelut ovat korkeatasoisia, kaupunkitila on kun-
nossa ja liikenneyhteydet palvelujen ja työpaikkojen äärelle ovat kun-
nossa. Julkisten investointien kohdentamista mietittäessä myös nämä 
seikat tulee ottaa huomioon.

AM-ohjelma tulisi päivittää tulevan valtuuston strategiatyön yhteydessä.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se kä-
sitteli  asian Vp 3 asian Vp 6 jälkeen. 

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 26 a
Siellä, missä pysäköintivaatimukset uhkaavat kaavojen toteutumista tu-
lee harkita vähäautoisia ratkaisuja. Koska noin puolet helsinkiläisistä 
ruokakunnista on autottomia, ei ole vaikeata löytää asukkaita asuntoi-
hin, joihin ei kuulu pysäköintipaikkaa tontin sisällä. Lähtökohtana tulee 
olla, etteivät pysäköintimääräykset saa estää rakentamista. Toteutta-
malla pysäköinti vaiheittain voidaan pysäköintipaikkojen kysyntä ja tar-
jota pitää tasapainossa.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä varapu-
heenjohtaja Soininvaaran  vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohta 21 MUUTETAAN SEURAAVAKSI:

Neljäs ja viimeinen tavoite asuntotuotannon alla liittyy huoneistotyyppi-
jakauman ohjaamiseen. On tärkeää, että tontinluovutuksen yhteydessä 
huolehditaan alueiden monipuolisesta asuntokannasta. Keskeisintä on 
riittävän suuri asuntotuotannon kokonaisvolyymi. Näin vastataan sekä 
pienten että perheasuntojen tarpeeseen. Ohjelmassa pyritään varmis-
tamaan myös perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden ma-
kuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannossa. Hitas-
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tuotannossa toteutetaan asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 
prosenttia perheasuntoina ja säätelemättömässä kerrostalotuotannos-
sa keskimäärin 30–50 prosenttia riippuen alueen olemassa olevasta 
huoneistotyyppijakaumasta. Perheasuntojen määrän sääntely uustuo-
tannossa on tarpeetonta alueilla, joilla perheasuntojen osuus asunto-
kannasta on ennestään suuri. Huoneistotyyppijakaumaa ohjataan pää-
asiassa tontinluovutusehdoissa. Valtion ja yksityisellä maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta. Vuokra-asunto-
jen kohdalla huoneistotyyppijakaumaa ei ohjata. 

Kannattaja: Matti Niiranen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtaja 
Rautavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: UUSI KOHTA 42
AM-ohjelma tulisi päivittää tulevan valtuuston strategiatyön yhteydessä.

Kannattaja: Matti Niiranen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: muutetaan kohta (19) muotoon:

Kaupungin oman asuntotuotannon määrällinen tavoite on vähintään 1 
500 asuntoa vuodessa, joista puolet on tarkoitus toteuttaa ARA-vuokra-
asuntoina ja puolet Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoina. 
Säätelemättömiä asuntoja todetaan rakennettavan vain alueiden tasa-
painoisen
rakenteen varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tulee huolehtia riit-
tävästä kaavatuotannosta myös kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Kannattaja: Pekka Buttler

Vastaehdotus:
Jape Lovén: muutetaan kohta (17) muotoon:

Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittai-
sesta asuntotuotannosta seuraavasti:

-   30% on ARA-vuokra-asuntoja
-   35 % on välimuodon asuntoja 
-   35 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa 

Kannattaja: Pekka Buttler
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Vastaehdotus:
Jape Lovén: Muutetaan kohta (15) muotoon:
 AM-ohjelman luonnoksessa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena 
on 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Tämä on 500 asuntoa enemmän 
kuin edelliseen AM-ohjelmaan kirjattu tavoite ja sama kuin kaupungin-
valtuuston nykyisen strategiaohjelman yhteydessä hyväksymä tavoite. 
MAL-sopimuksesta 6.4.2016 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan 
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6000 uutta asuntoa vuodessa ja 
597 500 k-m2 uutta kaavoitettavaa asuntokerrosalaa vuodessa. AM-
ohjelmaa on syytä tarkistaa vähintäänkin vastaamaan MAL-sopimuk-
sen tavoitteita. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tavoite tulisi olla vä-
hintään 7000 asuntoa vuodessa.

Kannattaja: Pekka Buttler

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21 f
Lautakunta esittää, että paineeseen lisätä nopeasti pienten asuntojen 
määrää vastattaisiin suosimalla perheasuntojen kiintiössä sivuasuntoja 
edellyttäen, että ne pysyvät samalla omistajalla kuin pääasunnot. Näin 
perheasuntoon muuttava voisi panna sivuasunnon vuokralle ja liittää 
sen takaisin pääasuntoon, kun on perheen koon kasvaessa tullut tarve 
suuremmalle asunnolle. 

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21 c Suomessa ei asuntopolitikalla kannusteta 
ikääntyneitä muuttamaan entisistä perheasunnoistaan pienempiin 
asuntoihin. Myyntihinnan erotusta ei verotuksen vuoksi esimerkiksi voi 
muuttaa lisäeläkkeeksi. Vanhusten palvelutalojen rakentaminen joudut-
taisi perheasuntojen vapautumista lapsiperheiden käyttöön sekä ARA-
asunnoista että vapaiden markkinoiden asunnoista.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21d
Lautakunta pitää kannatettavana, että Helsinkiin rakennetaan kysyntää 
vastaavasti myös melko pieniä, alle 30 neliön asuntoja. Siksi lautakunta 
esittää, että asuntojen kokosääntelystä poistetaan suluissa olevat luvut 
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perheasuntojen lukumääräosuuksista, koska kirjaimellisesti otettuina 
ne ohjaisivat toteuttamaan myös muut kuin perheasunnot keskikool-
taan melko suurina.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21b
Lautakunta pitää tärkeänä lapsiperheiden aseman turvaamista asunto-
tuotannossa. Siksi asuntojen koon sääntely on tarpeen. On myös pan-
tava merkille lapsiperheiden kasvanut halua asua kantakaupungissa. 
Toisaalta helsinkiläisistä ruokakunnista peräti 80 % on yhden tai kah-
den hengen ruokakuntia. Tässä joukossa on kuitenkin perheasuntoihin 
jääneitä ikääntyneitä pariskuntia ja leskiä. Niinpä kolmen huoneen ja si-
tä suuremmissa asunnoista 58 % on yhden tai kahden hengen ruoka-
kuntien asuttamia. Helsinkiläisistä ruokakunnista noin kolmannes on 
sellaisia yhden tai kahden hengen ruokakuntia, joissa vanhimman 
asukkaan ikä on alle 45 vuotta.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 20 a
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hitas-sääntely toteuttaa ny-
kyoloissa huonosti sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus asettaisi työryhmän selvittämään vaihtoehtoisia tapo-
ja toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa siten, että Hitas-politiikan alku-
peräiset tavoitteet toteutuvat. 

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 16 a
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tuli-
si edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän se-
kä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 
asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuo-
tannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuo-
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tannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaava-
tuotanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämis-
tä, jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: 21 e Edelleen lautakunta esittää, että perheasuntojen 
osuutta tarkasteltaisiin tonttikohtaisuuden sijasta alueellisesti. Tällöin 
yhdessä korttelissa olevat townhouse -asunnot voisivat vähentää per-
heasuntojen määrää naapurikortteleissa. 

Kannattaja: Risto Rautava

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen Moi-
sion vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: muutetaan kohta (17) muotoon:

Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittai-
sesta asuntotuotannosta seuraavasti:

-   30% on ARA-vuokra-asuntoja
-   35 % on välimuodon asuntoja 
-   35 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa 

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21 c Suomessa ei asuntopolitikalla kannusteta 
ikääntyneitä muuttamaan entisistä perheasunnoistaan pienempiin 
asuntoihin. Myyntihinnan erotusta ei verotuksen vuoksi esimerkiksi voi 
muuttaa lisäeläkkeeksi. Vanhusten palvelutalojen rakentaminen joudut-
taisi perheasuntojen vapautumista lapsiperheiden käyttöön sekä ARA-
asunnoista että vapaiden markkinoiden asunnoista.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 20 a
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hitas-sääntely toteuttaa ny-
kyoloissa huonosti sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus asettaisi työryhmän selvittämään vaihtoehtoisia tapo-
ja toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa siten, että Hitas-politiikan alku-
peräiset tavoitteet toteutuvat. 

Kannattaja: Elina Moisio
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Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohta 21 MUUTETAAN SEURAAVAKSI:

Neljäs ja viimeinen tavoite asuntotuotannon alla liittyy huoneistotyyppi-
jakauman
ohjaamiseen. On tärkeää, että tontinluovutuksen yhteydessä huolehdi-
taan alueiden monipuolisesta asuntokannasta. Keskeisintä on riittävän 
suuri asuntotuotannon kokonaisvolyymi. Näin vastataan sekä pienten 
että perheasuntojen tarpeeseen.
Ohjelmassa pyritään varmistamaan myös perheasunnoiksi soveltuvien 
eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistu-
sasuntotuotannossa. Hitas-tuotannossa toteutetaan asuinrakennusoi-
keudesta keskimäärin 60–70 prosenttia perheasuntoina ja säätelemät-
tömässä kerrostalotuotannossa keskimäärin 30–50 prosenttia riippuen 
alueen olemassa olevasta huoneistotyyppijakaumasta. Perheasuntojen 
määrän ohjaus uustuotannossa on tarpeetonta alueilla, joilla perhea-
suntojen osuus asuntokannasta on ennestään suuri.
Huoneistotyyppijakaumaa ohjataan pääasiassa tontinluovutusehdoissa. 
Valtion ja yksityisellä maalla voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin 
perustuvaa ohjausta. Vuokra-asuntojen kohdalla huoneistotyyppijakau-
maa ei ohjata. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Muutetaan kohta (15) muotoon:
AM-ohjelman luonnoksessa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena 
on 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Tämä on 500 asuntoa enemmän 
kuin edelliseen AM-ohjelmaan kirjattu tavoite ja sama kuin kaupungin-
valtuuston nykyisen strategiaohjelman yhteydessä hyväksymä tavoite. 
MAL-sopimuksesta 6.4.2016 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan 
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6000 uutta asuntoa vuodessa ja 
597 500 k-m2 uutta kaavoitettavaa asuntokerrosalaa vuodessa. AM-
ohjelmaa on syytä tarkistaa vähintäänkin vastaamaan MAL-sopimuk-
sen tavoitteita. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tavoite tulisi olla vä-
hintään 7000 asuntoa vuodessa.

EI-ehdotus: 16 a
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tuli-
si edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän se-
kä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 
asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuo-
tannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuo-
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tannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaava-
tuotanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämis-
tä, jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

Jaa-äänet: 2
Jape Lovén, Jaakko Meretniemi

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Elina Moisio, 
Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä varapuheenjohtaja Soininvaaran ehdotus 
voitti äänin 7 - 2.

Tämän jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväk-
syä varapuheenjohtaja Soininvaaran voittaneen vastaehdotuksen mu-
kaisen muutoksen lausuntoon.  

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: UUSI KOHTA 42
AM-ohjelma tulisi päivittää tulevan valtuuston strategiatyön yhteydessä.

Jaa-äänet: 1
Jape Lovén

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jaakko Meretniemi, Elina Moi-
sio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Pekka Buttler

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Rautavan vastaehdotus hy-
väksyttiin äänin 7 - 1, 1 tyhjä.

3 äänestys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 63 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: muutetaan kohta (19) muotoon: Kaupungin oman asunto-
tuotannon määrällinen tavoite on vähintään 1 500 asuntoa vuodessa, 
joista puolet on tarkoitus toteuttaa ARA-vuokra-asuntoina
ja puolet Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoina. Säätelemättö-
miä asuntoja todetaan rakennettavan vain alueiden tasapainoisen ra-
kenteen varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tulee huolehtia riittä-
västä kaavatuotannosta myös kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Elina Moisio, Matti Niiranen, Risto Rautava, 
Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 4
Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Jaakko Meretniemi

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  esittelijän ehdotus voitti äänin 5 - 4.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: muutetaan kohta (17) muotoon: Hallinta- ja rahoitusmuoto-
jen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittaisesta asuntotuotannosta 
seuraavasti: 
-   30% on ARA-vuokra-asuntoja
-   35 % on välimuodon asuntoja 
-   35 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa 

Jaa-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Elina Moisio, 
Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 2
Jape Lovén, Jaakko Meretniemi

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 - 2.
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5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: 21 f
Lautakunta esittää, että paineeseen lisätä nopeasti pienten asuntojen 
määrää vastattaisiin suosimalla perheasuntojen kiintiössä sivuasuntoja 
edellyttäen, että ne pysyvät samalla omistajalla kuin pääasunnot. Näin 
perheasuntoon muuttava voisi panna sivuasunnon vuokralle ja liittää 
sen takaisin pääasuntoon, kun on perheen koon kasvaessa tullut tarve 
suuremmalle asunnolle. 

Jaa-äänet: 1
Pekka Buttler

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jaakko Meretniemi, Elina Moi-
sio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Jape Lovén

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  varapuheenjohtaja Soininvaaran vastaeh-
dotus voitti äänin  7 - 1, 1 tyhjä.

03.05.2016 Pöydälle

26.04.2016 Pöydälle

09.02.2016 Palautettiin

02.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho
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Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma) luon-
noksesta seuraavan lausunnon:

Yleistä

AM-ohjelma on tärkein kaupungin asuntotuotantoa ja asuntotonttien 
luovutusta ohjaava strategia sekä määrällisten että laadullisten tavoit-
teiden suhteen. Nyt lausuttavana olevassa toteutusohjelman luonnok-
sessa on tarkoitus päivittää vuoden 2012 asumisen ja maankäytön to-
teutusohjelmassa vahvistettuja tavoitteita. AM-ohjelmaluonnos ei sisäl-
lä merkittäviä muutoksia jo voimassa oleviin tavoitteisiin. 

Meneillään olevat MAL-neuvottelut saattavat kuitenkin edellyttää nyt 
käsiteltävän ohjelmaluonnoksen päivittämistä saavutettua neuvottelutu-
losta vastaavaksi. Kiinteistölautakunta pitää perusteltuna, että mahdolli-
sen MAL-sopimuksen asettamat vaatimukset asuntotuotannolle kirjat-
taisiin suoraan hyväksyttävään AM-ohjelmaan, jotta kaupungin keskei-
set asuntopoliittiset tavoitteet tulevat kirjatuksi kokonaisuudessaan yh-
teen strategiaohjelmaan. Kiinteistölautakunta edellyttää, että mikäli 
MAL-neuvottelujen tulos merkittävästi poikkeaa ennakoidusta sellaisis-
sa kysymyksissä, jotka kuuluvat kiinteistölautakunnan toimialaan, tuo-
daan lautakunnalle uusi, tätä lausuntoa täydentävä lausuntoehdotus 
kaupunginhallitukselle.

Maankäytön tavoitteet

Maapolitiikka

AM-ohjelmaluonnoksessa ei esitetä muutoksia aiempiin kirjauksiin. 
Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan vuoden 2012 AM-ohjelman 
tavoitteet ja kirjaukset ovat tukeneet kaupungin maanhankintaa ja maa-
politiikan toteutumista eikä välittömiä muutostarpeita siten ole.  

Uuden, laadittavana olevan yleiskaavan toteuttaminen ja asuntotuotan-
totavoitteiden mahdollinen kasvaminen edellyttävät kuitenkin todennä-
köisesti lähivuosina tehtävää kaupungin maapoliittisten käytäntöjen ko-
konaistarkastelua ja päivittämistä, jotta tulevien vuosien ja vuosikym-
menten kaupunkirakentamista pystytään kustannustehokkaasti edistä-
mään. Tämä tarkastelu muodostaa itsenäisen, AM-ohjelmasta erillisen 
kokonaisuuden, mutta AM-ohjelmassa ja muissa kaupungin strategisis-
sa ohjelmissa asetetut tavoitteet vaikuttavat tarkastelun sisältöön ja 
painopisteisiin.

Asuntotuotannon määrälliset tavoitteet yleisesti
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Ohjelmaluonnoksen mukaan asuntotuotannon määrällinen tavoite on 
vähintään 5 500 asuntoa vuodessa. Määrä on 500 asuntoa enemmän 
kuin edellisessä, vuonna 2012 hyväksytyssä toteutusohjelmassa. 
Asuntotuotannon kokonaistavoite nostettiin 5 500 asuntoon kuitenkin jo 
vuonna 2013 kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupungin strate-
giaohjelman vuosille 2013 - 2016.

Laskennallisesti kokonaistuotantomäärästä tavoitteena olisi toteuttaa 
3 960 asuntoa kaupungin maalle, 440 asuntoa valtion maalle ja 1 100 
asuntoa yksityiselle maalle. Kaupungin maalle toteutettavien asuntojen 
osuus tulee olemaan siten noin 72 %. Kaupungin oman tuotannon ta-
voitteena olisi edelleen 1 500 asuntoa. 

Asetettu 5 500 asunnon tavoite on haasteellinen ja edellyttää käytän-
nössä kerrostalomaista tuotantoa. Myös väestönkasvu sekä sitä koske-
vat ennusteet puoltavat korkeaa kokonaistavoitetta.

Tonttipolitiikka ja kaavavaranto

Sekä laadittavien asemakaavojen että luovutettavien tonttien määriä on 
nostettu vuoden 2012 ohjelman tasosta.

Ohjelmaluonnoksen kaavoitusta koskevien maankäytöllisten tavoittei-
den mukaan asemakaavavarannon tulisi mahdollistaa vähintään viiden 
vuoden asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman 
mukaan. Asemakaavoja tulisi laatia asuntotuotantoon vuosittain vähin-
tään 562 500 k-m². Tavoitetta voidaan pitää kannatettavana. Kaavava-
rannon pitäminen riittävän suurena on välttämätöntä vuosittaisen asun-
totuotannon mahdollistamiseksi. Määrällisten tavoitteiden ohella myös 
kaavan toteutuskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tästä 
syystä ohjelmaluonnokseen sisällytettyä kirjausta, jonka mukaan ase-
makaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää ja poikkeamis-
päätösten tarvetta vähentää, voidaan pitää erityisen kannatettavana.   

Ohjelmaluonnoksen mukaan tontinvarausten ja -luovutusten suhteen 
tavoitteena on pitää tontinvarauskanta tasolla, joka mahdollistaa vähin-
tään neljän vuoden asuntorakentaminen kaupungin omalle maalle oh-
jelmassa määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Vuo-
sittain asuntotuotantoon tulisi tällöin varata ja luovuttaa tontteja vähin-
tään 360 000 k-m² (vuoden 2012 AM-ohjelman mukainen tavoite oli 
325 000 k-m²) eli noin 4 000 asuntoa vastaava määrä. 

Tontinvarauskanta on viime vuosina vastannut asetettuja tavoitteita. 
Viime syksynä tontteja oli varattuina noin 20 500 asunnon rakentami-
seksi, mikä periaatteessa mahdollistaisi asuntorakentamisen yli viideksi 
vuodeksi. Tonttien varausaika on yleensä noin kaksi vuotta ja tavoittee-
na on, että tontit saadaan tänä aikana rakentamiskelpoisiksi ja raken-
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teille. Viime vuosina tontteja on kuitenkin enenevässä määrin varattu jo 
kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa, jolloin tonttien rakentamiskelpoi-
siksi saattaminen voi viedä useita vuosia. Asuntotuotantotavoitteiden 
saavuttamisen ongelmana ei siten niinkään ole ollut varattujen tonttien 
määrä, vaan niiden saaminen rakentamiskelpoisiksi asuntohankkeiden 
viivytyksettömän etenemisen edellyttämässä aikataulussa. Kiinteistötoi-
mella on vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tonttien rakentamiskel-
poisiksi saattamiseen.    

Edellä mainitut tonttien rakentamiskelpoisiksi saattamisen haasteet se-
kä lähivuosina todennäköisesti vallitseva heikko taloudellinen tilanne 
asettavat kiinteistötoimelle merkittäviä haasteita saavuttaa asetettu ta-
voite, vaikka yksittäisinä vuosina tavoitteisiin voidaan luonnollisesti 
päästä. Esimerkiksi viime vuosina tontteja on luovutettu vain noin 
150 000 - 280 000 k-m²/vuosi, vaikka kaupungissa on rakenteilla sama-
naikaisesti monia houkuttelevia aluerakentamiskohteita.   

Tulevan AM-ohjelman asettamien määrällisten luovutustavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää kaupungin asuntotuotantoprosessin merkittä-
vää sujuvoittamista. Tämä työ on jo aloitettu, josta osoituksena on vii-
me vuosien lisääntyneet asuntotuotantomäärät. Vireillä oleva teknisten 
virastojen toimitilahanke sekä johtamisjärjestelmän uudistus luonevat 
edellytyksiä jatkaa sujuvoittamistyötä. 

Tontinluovutustavoitteiden saavuttaminen edellyttää edellä mainitun li-
säksi kaupungin rajallisten resurssien keskittämistä entistä tarkemmin 
vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin. Käytännössä tämä tar-
koittaa kaavoitus-, infra- ja tontinluovutusresurssien kohdentamista 
suurelta osin kerrostalo- ja kerrostalomaisen asuntotuotannon edistä-
miseen. Priorisoinnin tarve korostuu entisestään, mikäli asuntotuotanto-
tavoitteita nostetaan vielä ohjelmaluonnoksessa esitettyäkin korkeam-
miksi.  

Kiinteistötoimen osalta kantakaupunkimaisen tehokkaan ja laajoja tek-
nisiä ja toiminnallisia yhteisjärjestelyjä edellyttävän rakentamisen li-
sääntyminen sekä täydennysrakentamishankkeiden edellyttämät 
maanhankinta- ja sopimusjärjestelyt ovat jo lisänneet työmääriä merkit-
tävästi. Tontinluovutustavoitteiden noustessa tulee maanhankinta- ja 
tontinluovutusprosessien sujuvoittamisen lisäksi huolehtia myös kiin-
teistötoimen henkilöstö- ja maanhankintaresurssien riittävyydestä.

Asemakaavoitus

Seuraavien vuosien asemakaavoituksella tulee olemaan ratkaiseva 
merkitys asuntotuotannon määrällisten sekä hallintamuotojakaumalle 
asetettavien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Riittävän kaavoitetun 
tonttivarannon lisäksi laadittavien asemakaavojen tulee olla myös sisäl-
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löltään sellaisia, että ne luovat edellytykset kohtuuhintaiselle ja raken-
nusteknisesti riskittömälle rakentamiselle. 

Asemakaavat tulee laatia ottamalla huomioon erityisesti kaavoitettavan 
alueen sijainnin asettamat taloudelliset ja muut realiteetit. Näin ollen 
asemakaavoja laadittaessa tulee huomioida muun muassa kaavoitetta-
valle alueelle rakennettavien asuntojen oletettu realistinen myyntihinta 
ja vuokrataso, jotka asettavat keskeisen rajoitteen sille, kuinka korkeik-
si tonttien rakennuskustannukset voivat nousta, jotta hankkeet olisivat 
vielä toteutuskelpoisia. Mikäli esimerkiksi omistusasuntohankkeen ra-
kentamiskustannukset ylittävät tai ovat hyvin lähellä oletettua asuntojen 
myyntihintaa, tontit eivät ole rakennuttajien ja rakentajien kannalta kiin-
nostavia ja ne jäävät helposti toteutumatta tai niiden toteutus viivästyy 
merkittävästi. Vastaavasti ara-asuntojen rakentamisen korkea hinta 
johtaa helposti kohtuuttomiin asumiskustannuksiin.

Asemakaavoituksessa tulisikin jatkossa kiinnittää erityistä huomiota 
asemaavasta ja sen määräyksistä aiheutuviin tonttien rakentamiskus-
tannuksiin ja siihen, mikä on näiden suhde asuntojen markkinahintaan/-
vuokraan. Liian yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä tulisi ohjelmaluon-
noksessa asetetun tavoitteen mukaisesti välttää.

Asuntotuotannon määrällisten tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea 
tontinluovutuksella mm. kumppanuuskaavoitusta lisäämällä. Jotta 
kumppanuuskaavoituksella voidaan aidosti nopeuttaa asuntohankkei-
den toteutumista, tulisi kaavoitetut tontit saada rakentamiskelpoisiksi 
viimeistään noin puolen vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulos-
ta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueiden katu- ja infrasuun-
nittelu sekä tonttien esirakentamisen suunnittelu ja osin myös näiden 
toteuttaminen aloitetaan hyvissä ajoin jo kaavoitusvaiheessa. Lisäksi 
tulee huolehtia siitä, että kadunrakentamiselle ja tonttien esirakentami-
selle osoitetaan vuosittain riittävät määrärahat.

Kaavoituksen resursseja tulisi tulevina vuosina kohdistaa erityisesti niil-
le alueille, jotka mahdollistavat kerrostalovaltaisen asuntotuotannon to-
teuttamisen. Lisäksi nykyisellään osayleiskaavoissa tai asemakaavois-
sa pientaloalueiksi osoitetut vielä toteutumattomat alueet tulisi kartoit-
taa ja niiden kaavoittamista kerrostalovaltaiseen asumiseen tutkia, jotta 
alueiden toteutuksen edellyttämistä panostuksista saataisiin paras 
mahdollinen hyöty.

Hallinta- ja rahoitusmuotojakauma

AM-ohjelmaluonnoksen mukaan kaupungin asuntotuotannosta edel-
leen yhteensä 60 % olisi säänneltyä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. 
Säännellyn (yleensä omakustannusperusteisen) asuntotuotannon 
osuuden pitämistä korkealla tasolla voidaan pitää perusteltuna ja kan-
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natettavana. Riittävä kohtuuhintainen vuokra-asuntotarjonta on välttä-
mätöntä työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi. Näistä tavoitteista on 
kuitenkin jo nykyisinkin jääty jälkeen, koska yksityiselle ja valtion maalle 
ei ole toteutunut säänneltyä tuotantoa kuin marginaalisesti. Kaupungin 
luovuttamien tonttien osalta AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuotoja-
kauma on kuitenkin toteutunut lähes tavoitteiden mukaisesti, vaikka 
määrällisistä tavoitteista on jääty jälkeen. 

Ohjelmaluonnoksessa määritellään asuntotuotannon vuosittainen hal-
linta- ja rahoitusmuototavoite seuraavasti:

- 25 % ara-vuokra-asuntoja (1 375 asuntoa, joista 300 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja)

- 35 % välimuodon asuntoja (1 925 asuntoa)

- 40 % sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 200 asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa on näin ollen esitetty muutettavaksi 
siten, että ara-tuotantoon luetaan kuuluvaksi opiskelija- ja nuorisoasun-
totuotanto, joka aikaisemman toteutusohjelman mukaan laskettiin väli-
muodon tuotantoon. Samalla ara-vuokra-asuntojen kokonaismäärää 
esitetään nostettavan 5 %. 

Kiinteistölautakunta ei sinällään näe estettä esitetylle muutokselle, mut-
ta muutoksen myötä tulee huolehtia siitä, että tavanomainen pitkän kor-
kotuen osuus tuotannosta on riittävä. Yksittäisinä vuosina normaalin 
ara-tuotannon ja opiskelija-/erityisryhmille suunnatun ara-tuotannon 
suhteellisen osuuden tulisi voida kuitenkin vaihdella merkittävästikin, 
koska pienasuntovaltaiset opiskelija-asuntokohteet ovat usein suuria ja 
niiden vaikutus yksittäisen vuoden ara-vuokra-asuntojen määriin voi si-
ten olla merkittävä.

Tavallisen ara-vuokra-asuntotuotannon osalta huomion arvoista on, et-
tä ara-tuotannolle on jo nykyisellään vaikea löytää tontteja niihin liitty-
vien kustannus- ja rakennusteknisten haasteiden vuoksi. Lisäksi Hel-
singissä on runsaasti alueita, joilla ara-tuotannon merkittävä lisääminen 
ei ole segregaatiosyistä enää perusteltua. Tällaisia alueita ovat useat 
täydennysrakentamisalueet, mikä rajoittaa huomattavasti mahdollisuuk-
sia osoittaa tontteja ara-vuokratuotantoon. Käytännössä siis lisääminen 
voisi merkitä sitä, että ara-hankkeita pitäisi keskittää merkittävästi pro-
jektialueille, mikä puolestaan voi johtaa näiden alueiden asuntokannan 
yksipuolistumiseen. 

Sipilän hallitusohjelmassa on esitetty tulorajojen liittämistä ara-vuokra-
asuntojen asukasvalintaan sekä toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden 
ja vaikeasti työllistyvien erityistä suosimista asukasvalinnassa. Tämä ei 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 70 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan edistä tavoitetta vuokratalo-
jen monipuolisesta asukasrakenteesta eikä sosiaalisesti tasapainoisista 
asuinalueista. Huono-osaisuuden keskittyminen aiheuttaa vakavan 
segregaatiouhan ara-vuokrataloihin ja ara-vuokratalovaltaisille alueille. 
Edelleen tulorajajärjestelmä muodostaisi asukkaille todennäköisesti 
merkittävän kannustinloukun.     

Mikäli hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset toteutuvat nyt julkisuudessa 
esitetyn kaltaisina, kiinteistölautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi 
selvittää kaupungin mahdollisuudet oman, valtion sääntelystä riippu-
mattoman, järkiperäisemmän järjestelmän luomiseksi kohtuuhintaisen 
vuokra-asuntotuotannon toteuttamiselle. Tämä tuotanto tulisi tällöin lu-
kea ara-vuokra-asuntotuotannolle asetettuun hallinta- ja rahoitusmuoto-
osuuteen kuuluvaksi.   

Kaupunki on viime vuosina luovuttanut asuntotontteja ns. hintakontrol-
loituun omistusasuntotuotantoon, jossa asuntojen laatutaso on valvottu, 
mutta vain asunnon ensimyynnin hinta on säädelty. Alan toimijat ovat 
ottaneet mallin myönteisesti vastaan. Malli on toimiva erityisesti (esi-
kaupunki)alueilla, joissa asuntojen rakentamiskustannusten ja markki-
nahintojen välillä ei ole erityisen suurta eroa. Hintakontrolloitu asunto-
tuotanto tulisi kiinteistölautakunnan mielestä lukea välimuodon asunto-
tuotantoon kuuluvaksi ja siten sisällyttää välimuodon asuntotuotannon 
osuuteen. 

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan Hitas-sääntelyn alainen 
tuotanto tulisi jatkossa keskittää entistä enemmän kantakaupunkiin se-
kä uusille projektialueille Jätkäsaareen, Kalasatamaan sekä Kruunu-
vuorenrantaan. Näille alueille toteutettaville Hitas-asunnoille on suuri 
kysyntä. Esikaupunkialueilla puolestaan edellä mainittu hintakontrolloitu 
asuntotuotanto on käyttökelpoinen vaihtoehto.

Alueellinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma

Alueellisen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman ohjaus on tärkeä väline 
segregaation torjumiseksi. Helsingissä keskeinen periaate on ollut jo pi-
dempään monipuolisen ja sekoitetun hallinta- ja rahoitusmuotoraken-
teen varmistaminen.

On hyvä huomioida, että kokonaistavoitteisiin pääseminen edellyttänee 
kaupungin maalle toteutettavalta asuntotuotannolta ainakin jossakin 
määrin kokonaistavoitteesta poikkeavaa jakaumaa, koska ara-tuotan-
toa toteutuu yksityiselle ja valtion maalle todennäköisesti hyvin vähän 
ja esimerkiksi hintakontrolloitu ja Hitas-tuotanto toteutetaan pelkästään 
kaupungin maalle.

Kaupungin oma asuntotuotanto
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Ohjelmaluonnoksen mukaisesti kaupungin oman asuntotuotannon ta-
voite on 1 500 asuntoa vuodessa. Tavoitteena on rakentaa 750 ara-
vuokra-asuntoa ja 750 välimuodon asuntoa. Kaupungin oman asunto-
tuotannon osalta merkittävin toimija on asuntotuotantotoimisto (Att), ja 
Att:n hankkeiden menestymisellä on olennainen vaikutus tontinluovu-
tukseen.

Ohjelmaluonnoksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ara-vuokra-
asuntotuotannon määrä kokonaistuotannosta on 25 % eli 1 375 asun-
toa. Tästä määrästä nuoriso- ja opiskelija-asumiseen on varattu 300 
asuntoa, jolloin tavallisen ara-tuotannon määrä on 1 075 asuntoa. Täs-
tä kaupungin maalle tulisi toteuttaa noin 774 asuntoa, koska kaupungin 
maan osuus tuotannosta on 72 % ohjelmassa esitetyn mukaan.

Käytännössä Att:n ara-tuotantotavoite tarkoittaa sitä, että Att:n tulee to-
teuttaa lähes kaikki kaupungin maalle rakennettavat ara-asunnot. Täl-
löin asunnot myös säilyvät varmasti kohtuuhintaisina. Viime vuosina 
tuotannon määrällisistä tavoitteista on kuitenkin jääty säännöllisesti jäl-
keen, joten tältä osin Att:n tulisi selkeästi tehostaa ja kehittää toimin-
taansa. Att:lle on tällä hetkellä varattuina tontteja lähes 6 700 asunnon 
rakentamista varten. Näistä runsaat 3 500 asuntoa on varattu ara-tuo-
tantoon. 

Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Ohjelmaluonnoksen mukaan asuntotuotannon huoneistotyyppijakau-
man ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutusehtoihin, joista sovi-
taan lopullisesti tontinluovutusvaiheessa. Sääntely koskee vain omistu-
sasuntotuotantoa. 

Viime toteutusohjelmassa käyttöön otettu uusi huoneistotyyppijakau-
man ohjausmalli on käytännössä osoittautunut varsin toimivaksi ja se 
mahdollistaa aiempiin ohjausmalleihin verrattuna huomattavasti parem-
min myös pienempien asuntojen toteuttamisen. Ohjausmalli näyttäisi 
toteuttavan järkevän kokoisia asuntoja sekä hankkeiden että perheiden 
näkökulmasta. Rakennuttajilta on saatu asian tiimoilta myönteistä pa-
lautetta, ja huoneistotyyppijakauman ohjaamisen jatkamiseen tältä poh-
jalta suhtaudutaankin myönteisesti. Joustava huoneistotyyppijakauman 
ohjaus tontinluovutusvaiheessa on edistänyt tuotantotavoitteiden saa-
vuttamista, koska ohjauksen mitoituksessa on voitu huomioida kulloi-
nenkin markkinatilanne sekä kulloisenkin hankkeen ja alueen erityispiir-
teet.

AM-ohjelmaluonnoksen kirjauksen mukaan tontin asemakaavan mukai-
sesta asuinrakennusoikeudesta tietty prosenttiosuus osoitetaan per-
heasunnoille, joita määrittää makuuhuoneiksi soveltuvien huoneiden 
määrä (vähintään kaksi). Vain näiden perheasuntojen keskipinta-alaa 
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säädellään. Kirjausta tulisi muuttaa niin, että asuinrakennusoikeuden 
sijaan puhuttaisiin tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta. Tämä 
yksinkertaistaa sääntelymallia, koska tällöin esimerkiksi porrashuonei-
den koko ym. hankekohtaiset tekijät eivät vaikuttaisi laskentaan. Muu-
tos on lähinnä tekninen ja sitä on noudatettu jo nykyisellään asuntotont-
tien varausehdoissa.

Asuntotuotannon edistäminen täydennysrakentamisalueilla

Projektialueiden lisäksi myös täydennysrakentamisalueilla tapahtuvalla 
rakentamisella tulee olemaan merkittävä rooli asuntotuotannon määräl-
listen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Valmisteilla olevassa yleis-
kaavassa on osoitettu runsaasti hyvin tehokasta rakentamista esikau-
punkialueiden olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Lisäksi Rai-
dejokeri antaa hyvät mahdollisuudet rohkeaan kantakaupunkimaiseen 
rakentamiseen. 

Täydennysrakentamiskaavojen toteuttamisen vaatimien alue- ja sopi-
musjärjestelyiden toteuttaminen tulee asettamaan merkittäviä haasteita 
kiinteistötoimen maanhankinnan ja tontinluovutuksen resurssien riittä-
vyydelle. Täydennysrakentamisen edistämiseksi kaupungin tuleekin lä-
hivuosina kehittää ja sujuvoittaa merkittävästi nykyisiä prosessejaan 
sekä varata täydennysrakentamisalueiden toteutukseen riittävät henki-
löstö- ja muut resurssit. Lisäksi kaupungin tulisi pyrkiä vaikuttamaan 
myös siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä kehitetään täyden-
nysrakentamista edistävään suuntaan.

Asuntotonttien täydennysrakentamista edistetään sekä kaupungin 
vuokratonteilla että yksityisessä omistuksessa olevilla tonteilla. Täyden-
nysrakentamiskorvausneuvotteluissa (vuokratontit) ja mahdollisissa 
maankäyttösopimusneuvotteluissa (yksityiset tontit) on kyse täydennys-
rakentamisen mahdollistavan kaavoituksen tuoman nettoarvonnousun 
jakamisesta osapuolten kesken. Täydennysrakentamiskorvausmenet-
telyssä vuokralainen saa nykyisellään lähtökohtaisesti 1/3 tästä arvon-
noususta, kun taas yksityinen maanomistaja saa lähtökohtaisesti ar-
vonnousun kokonaisuudessaan miljoonaan euroon asti ja tämän ylittä-
västä osuudesta 65 %. 

Täydennysrakentamishankkeiden toteutusedellytysten parantamiseksi 
täydennysrakentamiskorvaus- ja maankäyttösopimusmenettelyä tulee 
jatkossa kehittää. Menettelyjä kehitettäessä tulee täydennysrakentami-
sen houkuttelevuuden varmistamisen lisäksi huomioida myös muun 
ohella kaupungin maanhankintaan ja talouteen liittyvät näkökohdat. 
Kiinteistöviraston tonttiosastolla on vireillä täydennysrakentamista kos-
kevien korvausperiaatteiden uudistaminen. 
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Täydennysrakentamishankkeiden toteutumisen kannalta keskeisenä 
vaikeuttavana tekijänä voidaan nykyisellään pitää täydennysrakentami-
sen vaatimaa pysäköinnin järjestämistä. Tästä syystä kaupungin pysä-
köintinormia tulee kehittää ja pysäköintipaikkojen toteutukselle ja hallin-
noinnille löytää uusia malleja. Kaupungilla tulisi lisäksi jatkossa olla ni-
mettynä taho, jolle täydennysrakentamisalueiden pysäköintijärjestelyjen 
suunnittelu ja toteutuksen ohjaus kuuluu. Kiinteistölautakunnan mieles-
tä voisikin olla perusteltua, että kiinteistövirastolle osoitettaisiin tällaista 
tehtävää varten lähivuosina henkilöresurssi.

Lopuksi

Monipuolisen, laadukkaan ja riittävän asuntotarjonnan turvaaminen tu-
lee olemaan kaupungin keskeisimpiä tavoitteita seuraavina vuosina. 
Kiinteistölautakunta pitää AM-ohjelmaluonnosta ja siinä esitettyjä ta-
voitteita kannatettavina edellä mainituin huomautuksin. 

B

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle AM-ohjelman valmiste-
lun yhteydessä tehdyistä toivomusponsista seuraavan lausunnon:

AM-ohjelman valmistelun aikana on tehty yhteensä 11 toivomuspontta, 
jotka on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa AM-
ohjelman käsittelyn yhteydessä. Kaupunginkanslia on laatinut ponsista 
liitteenä nro 2 olevan muistion. Muistio sisältää kaupunginkanslian laati-
mat vastausluonnokset esitettyihin ponsiin.  

Toivomusponsien osalta kiinteistölautakunta toteaa, että sen toimialaan 
kuuluvina voitaneen pitää liitteenä nro 2 olevan muistion mukaisessa 
järjestyksessä ponsia nrot 1 - 4 ja 7 - 11.

Kiinteistölautakunta pitää kaupunginkanslian laatimia liitteenä olevasta 
muistiosta ilmeneviä vastausluonnoksia pääosin perusteltuina ja kan-
natettavina. Kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon edistämistä kos-
kevan ponnen osalta (ponsi nro 7) kiinteistölautakunta toteaa kuitenkin 
seuraavaa: 

Ponnessa edellytetään kaupungin selvittävän, voiko kohtuuhintaisten 
omistusasuntojen tekemistä vauhdittaa tarjoamalla vuokratalovaltaisten 
alueiden tontteja rakennuttajille erityisen edulliseen hintaan ja/tai kytke-
mällä niiden rakennuttaminen haluttujen alueiden tonttien tarjouskilpai-
luihin.

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan vuokratalovaltaisten aluei-
den tonttien tarjoamista edullisempaan hintaan voidaan harkita, jos sa-
malla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja menettelyn läpi-
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näkyvyys. Tämä edellyttää tonttien luovuttamisen osalta julkisen haun 
järjestämistä sekä asiasta tiedottamista ennakkoon hyvissä ajoin. Me-
nettely voisi tulla harkittavaksi muun muassa laajemmilla täydennysra-
kentamiseen kaavoitettavilla tai kaavoitetuilla alueilla, kuten esimerkiksi 
Meri-Rastilan alueella, joka on nykyisellään huomattavan vuokra-asun-
tovaltainen ja jonne on suunnitteilla merkittävää täydennysrakentamis-
ta. Lautakunta toteaa kuitenkin, että mahdollisia tonttien hinnanalen-
nuksia tulee käyttää aina harkiten ja lainsäädännön asettamat reunaeh-
dot huomioiden. Mikäli alennuksia päätetään myöntää, tulisi tämän ta-
pahtua maanvuokrasta myönnettävin määräaikaisin alennuksin. Tontte-
ja ei siis tulisi myydä alle kohtuullisena pidettävän käyvän arvon.

Kiinteistölautakunta pitää sen sijaan ongelmallisena vuokratalovaltais-
ten alueiden tonttien sekä halutumpien alueiden tonttien luovutuksen 
kytkemisen toisiinsa, koska lähtökohtaisesti on jo vaikea arvioida, mil-
loin tontti on niin houkutteleva, että se saa rakennuttajan aloittamaan 
vähemmän kiinnostavalta alueelta luovutetun tontin rakentamisen. 
Tonttien haluttavuus vaihtelee tonttikohtaisesti myös kaikkein kiinnosta-
vimpien alueiden sisällä, joten varmuutta kytkösten toimivuudesta ei 
ole. Tämän tyyppisten järjestelyiden osalta tulee lisäksi huomata, että 
järjestelyyn sisällytettävän houkuttelevan ja rakentamiskelpoisen tontin 
rakentaminen saattaisi kytköksen vuoksi viivästyä, koska vähemmän 
houkuttelevan ja haastavamman tontin rakentaminen tulisi joka tapauk-
sessa aloittaa ennen kuin voitaisiin sallia järjestelyyn sisältyvän houkut-
televan tontin rakentamisen aloittaminen. Järjestelyn negatiivinen vai-
kutus tonttien rakentumiseen saattaisi laajeta entisestään, mikäli järjes-
telyn houkuttelevampi tontti sijoittuu kantakaupunkimaiseen tiiviiseen 
kaupunkirakenteeseen (esim. umpikortteli), jolloin sen rakentamisen vii-
västyminen voisi puolestaan heijastua negatiivisesti viereisten tonttien 
rakentumiseen jne. Tällä tavalla useamman tontin rakentamisaikataulu 
tulee helposti sidotuksi yhteen, ja järjestelyn vaikutuksia olisi vaikea en-
nakoida.    

Tällä hetkellä käytössä on ns. jatkuva tonttihaku sellaisten tonttien osal-
ta, jotka ovat vähintään kerran kuulutettu julkisesti haettaviksi mutta jot-
ka ovat jääneet syystä tai toisesta varaamatta. Käytännössä tämä me-
nettely on osoittautunut toimivaksi, sillä jatkuvassa haussa olevat tontit 
lähtevät saadun kokemuksen mukaan rakenteille pikku hiljaa, mutta ta-
saisella tahdilla yksi toisensa jälkeen. On sinällään positiivista, että 
kaupungilla on koko ajan tarjolla erilaisia tontteja eri puolilta Helsinkiä 
esim. uusille rakennusalan toimijoille. Lautakunnan mielestä nykyistä 
menettelyä tulisikin jatkaa eikä ainakaan laajemmin siirtyä tontinvaraus-
ten kytkemiseen. Huomionarvoista lisäksi on, että tonttien hidas liik-
keelle lähtö johtuu usein asemakaavaratkaisuista eikä esim. niinkään 
alueen vuokratalovaltaisuudesta. Tällaiset asemakaavaratkaisusta joh-
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tuvat ongelmat tulisi aina ensisijaisesti ratkaista kaavamuutoksella tai 
poikkeamispäätöksellä eikä edellä kuvatun tyyppisillä järjestelyillä.

Käsittely

10.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen A kohdan Hallinta- ja rahoitusmuotojakauma nel-
jänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen 
virke: Samalla pyritään kasvattamaan opiskelija-asuntojen määrää.

Kannattaja: Erkki Perälä

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen A kohdan Yleistä toiseen kappaleeseen lisätään 
uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Kiinteistölautakunta edellyt-
tää, että mikäli MAL-neuvottelujen tulos merkittävästi poikkeaa enna-
koidusta sellaisissa kysymyksissä, jotka kuuluvat kiinteistölautakunnan 
toimialaan, tuodaan lautakunnalle uusi, tätä lausuntoa täydentävä lau-
suntoehdotus kaupunginhallitukselle.

Kannattaja: Jaana Aaltonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen A kohdan Hallinta- ja rahoitusmuoto-
jakauma neljänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen 
viimeinen virke: Samalla pyritään kasvattamaan opiskelija-asuntojen 
määrää.

Jaa-äänet: 5
Jaana Aaltonen, Antti Hytti, Sole Molander, Olli Sademies, Timo Tossa-
vainen

Ei-äänet: 3
Jasmin Hamid, Erkki Perälä, Joonas Pulkkinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Juha Hakola

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen A kohdan Yleistä toiseen kappalee-
seen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Kiinteistölau-
takunta edellyttää, että mikäli MAL-neuvottelujen tulos merkittävästi 
poikkeaa ennakoidusta sellaisissa kysymyksissä, jotka kuuluvat kiin-
teistölautakunnan toimialaan, tuodaan lautakunnalle uusi, tätä lausun-
toa täydentävä lausuntoehdotus kaupunginhallitukselle.

Jaa-äänet: 2
Sole Molander, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 4
Jaana Aaltonen, Antti Hytti, Joonas Pulkkinen, Olli Sademies

Tyhjä: 2
Jasmin Hamid, Erkki Perälä

Poissa: 1
Juha Hakola

25.02.2016 Pöydälle

11.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 02.03.2016 § 33

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
ma 2016 -luonnoksesta ja Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön to-
teutusohjelman vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhteydessä jä-
tetyistä siihen liittyvistä toivomusponsista. Lisäksi lausunnossa otetaan 
lyhyesti kantaa ympäristöministeriölle laadittuun esitykseen uudesta 
korkotukimallista.
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Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimisto vastaavat kaupungin oman asunto-
tuotannon ja korjausrakentamisen johtamisesta, valvomisesta, kehittä-
misestä ja rakennuttamisesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 
AM-ohjelman päämäärät luovat siten asuntotuotantotoimikunnan toi-
minnan keskeiset tavoitteet ja suuntaviivat, ja niillä on kaikilla oma vai-
kutuksensa asuntotuotantotoimikunnan vastuualueeseen. Toimikunta 
ottaa lausunnossaan kantaa esitettyihin viiteen päämäärään sekä niihin 
liittyviin, omaan toimintaansa vaikuttaviin keskeisimpiin tavoitteisiin. 
Toivomusponsista lausunnossa otetaan kantaa numeroihin yksi, kaksi, 
neljä, kuusi, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asunto-ohjelman tarkistaminen 
on onnistunut. Ohjelma on keskeisessä asemassa kaupungin hallinto-
kuntien tavoitteiden yhdensuuntaistamisessa. Se ohjaa paitsi kaupun-
gin alueelle toteutettavaa uudistuotantoa ja kaupungin omaa asunto-
tuotantoa myös kaupungin alueella sijaitsevan sekä kaupungin omassa 
omistuksessa olevan kiinteistökannan laatua ja kohderyhmiä. 

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen määrätavoitteita on nostettu

Asuntotuotantotoimikunta toteaa että kaavoituksen ja tontinluovutuksen 
tavoitemäärien nostaminen tukevat asuntotuotantotavoitteen toteutu-
mista, mitä on pidettävä hyvänä. Asuntotuotantotoimikunta toteaa kui-
tenkin, ettei nyt esitettyihin tavoitteisiin sisälly kovinkaan suurta ylimää-
rää tuotannon tavoitetason varmistamiseksi ja häiriöiden haittojen mini-
moimiseksi.

Nyt esitetyt luvut tarkoittavat sitä, että kaupungin maalle asetettava ton-
tinluovutuksen kerrosalan määrätavoite vastaa 4000 asuntoa, kun 
asuntokohtainen kerrosalamäärä on 90 kem2. Tämä vastaa jotakuinkin 
75 neliön keskipinta-alalla toteutettavan kerrosalatuotannon tarvitse-
maa pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta. Helsinkiin to-
teutetun uudistuotannon ja laajennusrakentamisen 10 vuoden toteutu-
nut keskipinta-ala oli 71,2 neliötä. Vuonna 2014 viiden vuoden takautu-
van tuotannon keskipinta-ala oli 68 neliötä. Tuotannon toteutumien kes-
kipinta-alat vaikuttaisivat siten olevan laskussa. Mikäli arvellaan kau-
pungin maalle toteutettavan tuotannon keskipinta-alaksi 68 neliötä, ton-
tinvaraustavoitteeseen sisältyvää väljyyttä olisi noin 500 asunnon ver-
ran. 

Asemakaavojen vuosittainen tavoite 562 500 kem2 vastaa tavoitteellis-
ta 5500 asuntoa, kun asuntokohtainen kerrosalamäärä on 102 kem2. 
Tämä vastaa jotakuinkin 75 neliön keskipinta-alalla toteutettavan kerro-
salatuotannon tarvitsemaa rakennusoikeutta yhteistiloineen. Asuntotuo-
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tannon kokonaistavoitteen ja asemakaavojen määrällisen tavoitteen vä-
lillä on väljyyttä noin 500 asunnon verran, keskipinta-alalla 68 m2.

Asuntotuotantotoimiston uudistuotanto toteuttaa ohjelmaluonnoksessa 
tontinluovutuksiin liitetyn energiatehokkuustavoitteen. Kansallinen 
FinZeb-hanke määritti kustannustehokkaat lähes-nolla-energiatasot eri 
rakennustyypeille vuoden 2015 keväällä. Uudisrakentamiseen kerrosta-
loille määritelty lähes-nolla-energiataso oli 116 kWh/m2. Kaupungin 
maalle rakennettaville uudiskerrostaloille ohjelmassa asetettu minimita-
so 120 kWh/m2 on siten nykytuotannolle riittävä. 

Asuntotuotantotoimikunta pitää erityisen hyvänä sitä, että lausunnolla 
oleva AM-ohjelma edellyttää, että jo kaavojen laatimisen yhteydessä 
selvitetään kaavaratkaisujen kustannusvaikutukset paitsi kaupungin in-
vestointeihin myös asuntorakentamiseen ja vältetään kaavojen yksityis-
kohtaisuutta tavoitteena poikkeamispäätösten vähentäminen. On myös 
hyvä, että asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen kiinnitetään erityis-
tä huomiota ja asemakaavoituksen edellytetään mahdollistavan kaik-
kien hallinta- ja rahoitusmuotojen toteuttaminen tonteille. Käytäntöön 
vietyinä edellä mainituilla toimenpiteillä parannetaan asuntotuotantotoi-
miston mahdollisuuksia rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja, joista on 
suurin pula.

Asuntotuotannon määrä ja hallintamuodot

Kaupungin omalle tuotannolle esitetyt kokonais- ja ARA-tuotannon 
määrätavoitteet ovat esityksessä ennallaan. Asuntotuotantotoimikunta 
haluaa esittää vakavan huolestumisensa valtion asuntopoliittisista lin-
jauksista ja ARA-tuotannon toimintaedellytyksiin tehdyistä ja suunnit-
teilla olevista muutoksista. Erityisesti merkille pantavaa on, että vaikka 
valtioneuvoston päätöksessä korkotukilainojen hyväksymisvaltuuteen 
on varattu viime vuotta vastaavasti yhteensä 1170 milj. euroa, asumi-
soikeusasuntojen hyväksymisvaltuutta on pienennetty 335 milj. eurosta 
230 milj. euroon.  Tänä vuonna siihen on lisäksi lisätty ehto, jonka mu-
kaan muihin lainalajeihin (osaomistusasuntolainat, erityisryhmien vuok-
ra-asuntolainat ja muut vuokra-asuntolainat) mahdollisesti käyttämättä 
jäävää lainanmyöntövaltuutta ei enää voida käyttää asumisoikeusasun-
totuotantoon. Jo hallitusohjelmaan kirjattu ja nyt toteutettu asumisoi-
keusasuntojen korkotukivaltuuksien pienentäminen uhkaa niin kaupun-
gin oman kohtuuhintaisen tuotannon kuin myös koko kaupungin tavoit-
teen toteuttamisedellytyksiä. Asuntotuotantotoimiston asumisoikeus-
hankkeiden lisäksi uhattuna on myös aso-hankkeisiin kiinteästi liittyvien 
337 ARA-vuokra-asunnon 87 hitas-omistusasunnon rakentamisen 
käynnistyminen. Asumisoikeusasunnoilla on suuri merkitys erityisesti 
Helsingissä, jossa vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan epätasa-
paino ja omistusasuntojen kalleus nostaa asumiskuluja. Vaarana on 
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asumisalueiden ja asuntokohteiden syvenevä segregoituminen. Asumi-
soikeustuotannon tärkeys korostuu entisestään nyt kun valtio suunnitte-
lee ARA-vuokra-asuntoihin tiukkoja tulorajoja ja määräaikaisia vuokra-
sopimuksia.

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan valtion kanssa sol-
mittavaan MAL-sopimukseen tulisi liittää valtion pitkän korkotukijärjes-
telmän lainaehtojen parantaminen muun muassa omavastuukoron pie-
nentäminen nykyisestä 3,4 prosentista pysyvästi 1 prosenttiin. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ARA-tuotannon osalta tulisi myös  
tuotannon osapäätösten hintahyväksynnässä siirtyä käyttämään raken-
nuskustannusten sijaan kohteen lainoituskelpoisuuden kriteerinä synty-
vää vuokratasoa, mikä on asukkaiden näkökulmasta ensiarvoista. Kau-
pungin omistamassa asuntokannassa vuokrataso on kohtuullinen ja 
asuntomäärä on suuri. Vuokratarkasteluun siirtyminen mahdollistaisi 
erilaisten hankkeiden toteuttamisen ARA-tuotantoon, myös haastavim-
mille ja toteutuskustannuksiltaan kalleimmille rakennuspaikoille.

Lisäksi asuntotuotantoon tulisi saada pääkaupunkiseudulle valtiolta li-
sätukia, jotka kohdennettaisiin erityisesti kunnille täydennysrakentami-
sen toteuttamisen helpottamiseen. Kysymykseen voisi tulla mm. tont-
tien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen kohdennettu tuki. Olennaista 
olisi, että tuella voitaisiin alentaa hankkeen toteuttamiskustannuksia. 
Tämä edellyttäisi, että tuen piiriin otettaisiin esirakentamisen ohella 
tonttien poikkeuksellisen vaikeat perustamisolosuhteet.

Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä mainintaa hallintokuntien yh-
teistyöstä kaupungin oman tuotannon edellytysten varmistamiseksi eri-
tyisesti nyt, kun aiemmin asunto-ohjelmassa esitetty määrätavoite on 
otettu myös toimiston vuoden 2016 tuotantoa koskevaksi sitovaksi ta-
lousarviotavoitteeksi. Tavoitteen toteuttaminen tarkoittaa tosiasiallisesti 
asuntotuotantotoimiston tuotannon lähes kaksinkertaistumista ja edel-
lyttää toimiston resurssien selkeää lisäämistä.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa kuitenkin, että ohjelmaluonnoksessa 
esitetty viiden vuoden takautuvan tuotannon seuraamisen sijaan olisi 
parempi ottaa käyttöön kolmen vuoden takautuvan keskiarvon seuran-
ta. Jo siirtyminen käyttämään usean vuoden tuotantomäärien keskiar-
voa mahdollistaa tuotannon liukuvan ohjelmoinnin ilman loppuvuoteen 
sijoittuvaa urakkakilpailuruuhkaa. Viiden vuoden takautuvan keskiarvon 
seurannassa menneiden vuosien tonttipulasta johtuneet heikot tulokset 
näkyvät kuitenkin tarpeettoman pitkään.

Asuntotuotantotoimiston laatimien tarkastelujen mukaan toimiston ny-
kyisellä tonttivarannolla vuosien 2016 - 2020 tuotantomäärien viiden 
vuoden keskiarvo saavuttaisi korkeimmillaan vain 1250 asunnon tason. 
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Näin siitäkin huolimatta että vuodelle 2016 on ohjelmoitu yli tavoitteen 
menevät käynnistämispäätökset. Menneiden vuosien tuotantoluvut pai-
navat keskiarvossa kauan. Tonttitilanteen paranemisesta seuraavia 
trendejä ei saada viiden vuoden keskiarvoilla näkyviin selkeästi.

Sen sijaan kolmen vuoden takautuvilla tuotantomäärien keskiarvoilla 
asuntotuotantotoimiston tämänhetkisen tonttivarannon puitteissa tehdyt 
tuotantoennusteet nostaisivat rakentamisen aloitukset 1500 asunnon 
tuntumaan jo vuonna 2016.

Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan huoneistotyyppija-
kauman ohjaustavoite on perusteltu ja asuntotuotantotoimikunnan tuo-
tannon osalta se koskee hitas-tuotantoa, jossa perheasuntojen määrää 
ohjataan ohjelmassa tiukimmin. Toimikunta toteaa kuitenkin, että sijain-
nista ja markkinoitavuusnäkökulmista riippuvaa joustoa tulisi hitas-tuo-
tannossa tapauskohtaisesti sallia esimerkiksi segregaation estämistar-
koituksissa toteutettavissa hankkeissa. Helsingin kaupungin elinvoimai-
suuden ylläpitäminen edellyttää, että uudistuotannosta löytyy myös lap-
siperheille soveltuvia asuntoja. 

Sen sijaan kaupungin vuokratuotannossa voisi lähitulevaisuudessa olla 
kysynnän perusteella perusteltua painottaa vahvastikin pienasuntojen 
osuutta. Turvapaikan saaneet Helsinkiin hakeutuvat henkilöt tulevat en-
nusteiden mukaan ruuhkauttamaan erityisesti pienasuntojen kysynnän. 
Monipuolisen asukasrakenteen ja rauhallisen asuttavuuden turvaami-
seksi kohteissa tulee kuitenkin yleensä olla myös perheasuntoja.

Asuinalueiden elinvoimaisuus ja täydennysrakentaminen

Asuntotuotantotoimikunta pitää hyvänä paitsi täydennysrakentamisen 
edistämistä myös hallintokuntien koordinaation vahvistamista entises-
tään ja prosessien ja kannusteiden kehittämistä. Asuntotuotannon to-
teuttaminen projektialueilla on täydennysrakentamiseen verrattuna hy-
vin resurssoitua ja organisoitua. Täydennysrakentaminen on kaupungin 
kannalta kannattavaa ja siksikin sitä tulisi pyrkiä kaikin tavoin edistä-
mään. Täydennysrakentaminen tukeutuu usein olemassa olevaan kun-
nallistekniikkaan. Lisäksi alueen palvelut hyötyvät asukasrakenteen 
täydentymisestä. 

Täydennysrakentamisen toteuttamiseen liittyy kuitenkin merkittäviä vai-
keusasteita. Rakennuspaikat voivat olla tuotantoteknisesti erittäin vai-
keita: maapohjat on voitu alun perinkin jättää rakentamatta huonoina 
rakennuspaikkoina, tonttien koot johtavat tehottomiin hankekokoihin ja 
tiivistämistavoite voi johtaa vaatimukseen rakentaa autopaikat maan tai 
pihakannen alaisina.
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Täydennysrakentamisen tarkoituksena tulee olla hyvien, esteettömien 
ja kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen vanhoille asuinalueille sekä 
alueen asuntotarjonnan monipuolistaminen. Asuntotuotannon näkökul-
masta ongelmallista on täydennysrakennusalueilla tuotannon laatuta-
voitteiden ja kohtuuhintaisuuden tuottama ristiriita asuntojen ARA-hy-
väksynnälle ja markkinoitavuudelle. Asuntojen halutaan nostavan alu-
een imagoa, mutta käytännössä niiden tulee myytävyyden vuoksi vas-
tata alueen markkinatasoa.

Toivottava olisi, että täydennysrakentamisen edistämiseksi sallittaisiin 
joustavasti myös autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokoh-
teiden toteuttaminen erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähei-
syydessä. Täydennysrakentamisen edistämiseksi ja siitä koituvien eri-
laisten hyötyjen saamiseksi olisi tarpeen sallia joustoa ja hyväksyä 
myös kompromisseja kaupungin ohjeisiin ja määräyksiin. Tonttien väli-
siä rasitteita ja yhteiskäyttöä tulisi välttää tuotannon toteuttamisen hel-
pottamiseksi. 

Olisi myös toivottavaa, että ARA:n vuoden vaihteessa päättynyt asuina-
lueiden kehittämisavustus saisi jatkoa. Avustusmuodosta ARA saattoi 
myöntää tukea täydennysrakentamista mahdollistaviin toimiin, kuten 
esirakentamiseen. Avustusta voivat kuitenkin hakea vain Asuinalueiden 
kehittämisohjelmassa 2013 - 2015 mukana olevat kasvukeskuskaupun-
git ja nekin ensisijaisesti ohjelmassa mukana oleville alueille. Helsingin 
kaupunki luovuttaa periaatteessa jo nyt tontit rakentamiskelpoisina. Tä-
mä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rakennusalojen perustusolosuhteet 
kustannettaisiin. Tuen avulla voitaisiin tosiasiallisesti alentaa hankkei-
den kustannustasoa ja siten käynnistää täydennysrakentamishankkeita 
hallintamuodosta riippumatta. 

Kaupungin asuntokanta ja sen kehittäminen

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että on tärkeää että kaupunkiyhtei-
sesti asetetaan sellaiset strategiset tavoitteet, jotka ovat kaupungin yh-
teisen edun kannalta järkeviä ja joiden toteuttamiseen ei yhden hallinto-
kunnan oma tavoitteen asetanta johtaisi. Myös sellaiset tavoitteet, jotka 
tarvitsevat useamman hallinnonalan yhteistyötä on syytä asettaa keski-
tetysti. 

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan asuntotuotanto moni-
puolistuu kaavoituksen yhteydessä tehtyjen, entistä kaupunkimaisem-
piin ratkaisuihin johtavien valintojen seurauksena. Asuntotuotantorat-
kaisut vaativat yhä osaavampaa suunnittelua ja toteutusta. Tontin rajoi-
hin kiinni rakentaminen, ahtaat rakennusalat, kantavien rakenteiden 
hybridit, hallintamuotojen yhdistelmät ovat kaikki osaltaan ratkaisuja, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 82 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

jotka ovat toteutettavissa, mutta vaikeuttavat asuntotuotannon toteutta-
mista. 

Toiminnallisiin hybrideihin liittyen asuntotuotantotoimikunta esittääkin, 
että kaupunki kehittäisi kaupunginkansliajohtoisesti omien hallintokun-
tiensa yhteistyötä erityisesti asuntotuotannon kivijalkatiloihin toteutetta-
vien, muuhun kuin asumista palvelevaan käyttötarkoitukseen toteutet-
tavien tilojen osalta. Asuntotuotantotoimikunnan mielestä on tärkeää, 
että ARA-tuotannossa, niin vuokra- kuin asumisoikeustuotannossakin, 
hankkeiden liiketilat rakennutetaan kaupungin omaan omistukseen. 
Näiden tilojen kaavoituksen tulee perustua selvityksiin tilojen käytettä-
vyydestä ja vuokrattavuudesta. Jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa tu-
lee tilojen vuokrauksesta vastaavien huolehtia myös tilojen käytettävyy-
den ja vuokrattavuuden ohjauksesta.

Kaupungin omaan käyttöön tulevan tuotannon keskeisenä tavoitteena 
on noudattaa kestävän kehityksen periaatetta. Asuntotuotantotoimisto 
haluaa ensisijaisesti olla rakentamassa tuotantoa, joka säilyttää arvon-
sa ja joka on myös tulevien sukupolvien arvostamaa niin rakenteellises-
ti, teknisesti, asuttavuudeltaan kuin viihtyisyydeltäänkin. Tämä edellyt-
tää ratkaisuja jotka ovat kestäviä ja korjattavia, sekä tilaratkaisuja, jotka 
ovat soveltuvat muuntuviin asumistarpeisiin. 

Kaupungin oman asuntokannan peruskorjaustuotannossa parannetaan 
energiatehokkuutta silloin kun se kohteen tekniset, taloudelliset ja toi-
minnalliset tavoitteet huomioon ottaen on mahdollista. Todettakoon, et-
tä mm. vuonna 2014 valmistuneissa kohteissa peruskorjausten jälkei-
nen ET-luku oli keskimäärin 42 prosenttia parempi kuin ennen korjaus-
ta. Vuoden 2015 valmistuneiden peruskorjausten toteutumaluvut eivät 
ole vielä selvillä. 

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan energiatehokkuus-
korjaustavoitteita ei ole tässä vaiheessa syytä kiristää. Ympäristöminis-
teriön korjausrakentamista koskevissa energiatehokkuusmääräyksissä 
painotetaan suunnitelmallista korjaustoimintaa. Asuntotuotantotoimisto 
selvittää yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa kan-
nassa toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden optimaalista to-
teutusjärjestystä. 

Yhdessä Insinööritoimisto Granlundin kanssa tehtyjen tarkastelujen 
mukaan korjauksissa on kohtuullisin kustannuksin tietyissä tapauksissa 
mahdollista päästä C-luokkaan. Tarkasteluissa on otettu huomioon 
seuraavat vaihtoehdot ja niiden yhdistelmät: aurinkopaneelien lisäämi-
nen, ulkoseinien lisälämmöneristäminen, katon lisälämmöneristäminen, 
ikkunoiden vaihto U-arvoltaan paremmiksi, aurinkolämpöjärjestelmän li-
sääminen ja ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen. Alustavien tarkastelu-
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jen mukaan seinien lisälämmöneristämiseen tulisi ryhtyä viimeisenä 
vaihtoehtona, ja vain mikäli tavoitellaan A-luokkaa ja alle 90 kWh/m2 
lukuarvoa. C-luokkaan pääsemiseksi voisi riittää aurinkopaneelien, ka-
ton lisälämmöneristämisen ja aurinkolämpöjärjestelmän yhdistelmä. 

Asukasrakenteen monipuolisuus

Asuntotuotantotoimikunta pitää monipuolisen asukasrakenteen tavoitet-
ta hyvänä ja eräänä keskeisenä ohjelman tavoitteena. 

Toivomusponnet

Asuntotuotantotoimikunta viittaa kaupunginkanslian asuntotiimin laati-
miin vastauksiin ja toteaa AM-ohjelman käsittelyn yhteydessä annetuis-
ta valtuuston toivomusponsista annettujen vastausten lisäksi seuraa-
vaa:

Tontinluovutukseen liittyvät toivomusponnet

Tuomas Rantanen esittää toivomusponnessaan (ponsi nro 7), että kau-
punki selvittäisi kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon vauhdittamis-
ta vuokratalovaltaisilla alueilla haluttujen alueiden tonttien luovutukseen 
kytkettynä. 

Ponnessa nostetaan esiin tärkeä asia. Asuntotuotantotoimisto on aiem-
min pohtinut vastaavanlaista kahden eri tontin kytkemistä yhteen lähtö-
kohtanaan urakkakilpailujen kiinnostavuuden ja tarjoushalukkuuden 
nostaminen ARA-kohteissa. Toimisto kehitti vuonna 2012 mallin, jossa 
asuntotuotantotoimiston ARA-hankkeissa urakkakilpailujen voittaja olisi 
saanut option ostaa tai vuokrata nimetyn omistustuotantoon tarkoitetun 
tontin halutulta alueelta. Vaihtoehtoisesti palkintona olisi voinut olla en-
nakkoon ilmoitetun kohteen urakka. Mallista käytiin neuvotteluja myös 
kiinteistöviraston kanssa ja ns. palkintotontti menettelyyn löytyikin Län-
sisatamasta.

Kilpailumallia esiteltiin myös rakennusliikkeille samassa yhteydessä, 
kun niille esiteltiin ATT:n kyseisen vuoden tuotanto-ohjelmaan kuulu-
neita hankkeita ja pyrittiin lisäämään tarjoajien kiinnostusta urakkakil-
pailuja kohtaan. Malli sai jonkin verran ristiriitaisen vastaanoton raken-
nusliikkeiltä muun muassa siitä syystä, että kaikki tarjoajat eivät olleet 
kiinnostuneita omistustuotannon toteuttamisesta tai eri kokoluokan 
hankkeista. Kilpailutilanteen muuttumisen ja tarjoushalukkuudessa ta-
pahtuneen parantumisen sekä menettelytapaan liittyneiden ongelmien 
vuoksi kehitettyä mallia ei käytännössä testattu. 
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Tuomas Rantanen esittää toivomusponnessaan (ponsi nro 8), että kau-
punki selvittäisi mahdollisuuden alentaa ARA-vuokra-asuntojen tuotta-
misen kynnystä hallintamuodoiltaan sekoitettuina sekataloina.

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan hallintamuodoltaan 
erillisten rakenteiden perustamisessa saavutettavien hyötyjen tulee olla 
varsin huomattavia ennen kuin järjestelyihin on kannattava ryhtyä. Esi-
merkkinä tällaisesta toteutuksesta voidaan pitää mm. Kampin kauppa-
keskuksen päälle toteutettuja asunto-osakeyhtiöitä. Kohteessa on yh-
delle tontille toteutettu yhteensä yhdeksän erilaista yhtiötä hallinnonja-
kosopimuksin. Yhtiöiden rajapinnan määrittäminen on asuntotuotanto-
toimiston käsityksen mukaan ollut varsin työlästä. 

Toivomusponnen taustalla lienee huoli asemakaavoituksen edellyttä-
mien monimuotoisten ylimpien kerrosten aiheuttamista kustannuksista 
ja siten ARA-tuotannon toteuttamisen vaikeutumisesta kaupunkikuvalli-
sesti kunnianhimoisille alueille. Asuntotuotantotoimiston laatimien las-
kelmien mukaan terassimaisen ylimmän kerroksen neliöhinnat tulisi jy-
vittää 45 prosenttia keskineliöhintaa kalliimmiksi, kun kustannustarkas-
telussa otetaan huomioon ylimmän kerroksen sisäänveto ja terassit se-
kä hissin kustannukset jaettuna eri kerrosten asunnoille arvioidun hyö-
dyn mukaan. Laskelmissa ei otettu huomioon asunnon koosta tai näky-
mistä laskettavia hyötyjä, joita käytetään yleisesti asunto-osakehuo-
neiston hinnoittelussa jyvitysperusteina.

Asuntotuotantotoimisto on toteuttanut niin sanottua sekoittamisen peri-
aatetta toteuttamalla samaan kortteliin – usein myös ikään kuin sa-
maan taloon, vaikkakin omille tonteilleen – eri hallinta- ja rahoitusmuo-
doin rakennettuja asuntoja.

Olisi suotavaa, että alalle saataisiin yhteisesti sovitut yleiset tavat mää-
ritellä päällekkäin sijoittuvien kiinteistöjen rajat. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä on ollut valmisteilla 3D-kiinteistöjärjestelmä jo vuosia. Uusi 
kiinteistöjärjestelmä luo yhteisiä määritelmiä kiinteistöjen rajapinnoiksi. 
Lain voimaan tulon ajankohdasta on esitetty erilaisia ennusteita, ar-
vioissa on ollut esillä myös vuosi 2016. Asuntotuotantotoimikunta toi-
vookin, että kaupunki pyrkisi vaikuttamaan valtioon lainsäädännön kii-
rehtimiseksi, olkoonkin, että ensimmäisiä kokeiluja lain soveltamisessa 
tuskin on tarpeen toteuttaa kaupungin omassa tuotannossa. 

ARA-kannan määrään liittyvät toivomusponnet

Maija Anttilan esittämässä toivomusponnessa (ponsi nro 1) edellyte-
tään taattavan ARA-asuntokannan säilyminen 20 prosentin tasolla. 

Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä ARA-vuokrakannan osuuden 
säilyttämistä kestävästi 20 prosentin tasolla asuntokannasta.   
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Nyt ohjelmaluonnoksessa esitetty 25 prosentin ARA-asuntotuotantota-
voite turvaa 20 prosentin ARA-kannan osuuden, mikäli kaupungin 
omistama ARA-rajoitteista vapautuva vuokrakanta pidetään jatkossakin 
säännellyn vuokra-asumisen piirissä. Lausuntokierroksella olevasta 
AM-ohjelmaluonnoksesta on poistettu edellisen ohjelman linjaus, jossa 
kaupungin omasta asuntokannasta todettiin, että käyttö- ja luovutusra-
joituksista vapautuva asuntokanta säilytetään vuokra-asuntokäytössä 
ja Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Asuntotuotantotoimikunta huomauttaa, että jossakin tapauksissa asun-
totarjonnan alueellisen monipuolistamisen vuoksi voisi olla tarpeen 
muuttaa olemassa olevan asuntotuotannon hallintamuotoja. Erityisesti 
kiinteistökantaa mahdollisesti purettaessa voitaisiin luoda alueen asuk-
kaille erilaisia asumisvaihtoehtoja, mm. ARA-vuokra-asuntovaltaisia 
alueita voitaisiin täydentää asumisoikeusasuntotuotannolla.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa myös, että ARA-asuntokannan turvaa-
misen kannalta on keskeistä tonttien löytyminen ko. tuotantoon ja sitä 
voi vaikeuttaa hallintamuotojakaumille asetettu tavoite ja sen noudatta-
minen eri alueilla. Erityisesti vuokratalovaltaisia täydennysrakentamisa-
lueita olisi luonteva täydentää muulla kuin ARA-vuokratuotannolla. Näin 
ollen ARA-tuotantoa tulisi vastaavasti voida toteuttaa enemmän veto-
voimaisille projektialueille ja muille alueille, joilla ARA-vuokra-asunto-
kantaa on vähän. Asuntotuotantotoimikunta esittääkin, että tontinluovu-
tuksessa noudatettavaksi aluekohtaiseksi ARA-vuokra-asuntokannan 
osuudeksi otettaisiin koko kaupunkia koskevien kokonaistarkastelujen 
perusteella 30 prosenttia. 

Tuomas Rantasen toivomusponnessa (ponsi nro 4) esitetään, että kau-
punkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja asuntotuotantotoimisto val-
mistelisivat yhteisesti toimintaohjelman kaupungin ARA-vuokra-asunto-
jen toteuttamiseksi käytännössä. 

Kaupunginkanslian asumisen tiimin valmistelemassa nyt käsiteltäviä 
toivomusponsia koskevassa muistiossa on kiitettävällä tavalla käsitelty 
asuntotuotantotoimiston eri yhteyksissä esiin nostamia ARA-vuokra-
asuntojen toteuttamista turvaavia keinoja ja asuntotuotantotoimikunta 
pitää tärkeänä niiden edistämistä hallintokuntien yhteistyönä.

Asuntotuotantotoimistolla ei ole aiemmin edes käytännössä ollut mah-
dollista saavuttaa1500 asunnon tavoitetta ARA-vuokratuotantoa vai-
vanneesta tonttipulasta johtuen. Viimeisen neljän vuoden aikana asun-
totuotantotoimistolle on varattu vuosittain keskimäärin jo yli 1550 asun-
non tontit ja mahdollisuudet päästä valtuuston päättämään tavoittee-
seen ovat parantuneet huomattavasti. Merkittävä määrä viime vuosien 
varauksista on osoitettu kumppanuuskaavoitukseen, jossa tavoitteena 
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on toteuttamiskelpoisuuden paraneminen ja mm. kaavamääräysten yk-
sityiskohtaisuuden väheneminen. Varattujen tonttien rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen vaatii aikansa, edellyttää hyvää hallintokuntien välis-
tä yhteistyötä ja pidentää tonttien rakennuttamisen läpimenoaikoja tont-
tien varaamisesta asuntojen sisään muuttoon. Tontinvarausten kasvu 
osoittaa kuitenkin, että hallintokunnat ponnistelevat yhdensuuntaisesti 
asuntotuotantotoimiston tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi tonttivarannon tulisi vastata 
noin neljän vuoden tuotantoa. Asuntotuotantotoimiston vuosille 2016 - 
2020 ohjelmoitu tonttivaranto vastaa 5663 asuntoa, mikä merkitsee 
1133 asunnon vuosituotantoa. Neljälle vuodelle ohjelmoituna tonttiva-
ranto vastaisi 1415 asunnon tuotantoa. Voidaan siis todeta, että asun-
totuotantotoimiston tämänhetkinen tonttivaranto vastaa lähestulkoon ta-
voitetta. Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi asuntotuotantotoimis-
ton tulisi kuitenkin vuonna 2016 saada vähintään 1500 - 1840 asunnon 
tontinvaraukset, jotta tonttivaranto saataisiin vastaamaan neljän vuo-
den tuotantotavoitetta.

Aurinkopaneeleihin liittyvä toivomusponsi

Jessica Karhun toivomusponnessa (ponsi nro 6) esitetään, että kau-
punki selvittäisi asukkaiden mahdollisuudet omien aurinkopaneelien ja 
muiden ratkaisujen liittämiseksi kaupungin sähköverkkoon. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että aurinkopaneelien toteuttamisrat-
kaisujen selvittäminen on järkevää siten, että mahdollistetaan erilaiset 
joustavat ratkaisut aurinkopaneelien lisäämiseen asuntotuotannossa. 
Erilaisia toteutustapoja voivat olla mm. kiinteistöryhmien, kiinteistön tai 
yksityisten asukkaiden omistamat paneelit, jotka toteutetaan kiinteistö-
jen alueelle. Tuotettavan energian kuluttajia voisivat siten olla esimer-
kiksi kiinteistö, kiinteistön asukkaat tai kiinteistössä toimivat yritykset tai 
muut organisaatiot.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa kuitenkin, että Aalto-yliopisto on vasti-
kään selvittänyt sähköverkkoon liitettävien järjestelmien kannattavuutta. 
FinSolar-hankkeen selvityksen mukaan omien uusiutuvan sähköener-
giantuotantolaitteiden toteuttaminen on kannattavaa vain siten, että 
niistä saatava energia voidaan hyödyntää kiinteistön sisällä. Aurinko-
sähköenergian myynti verkkoon ei ole kannattavaa vaikka siihen saisi 
30 prosentin tuen, koska sähkön pörssihinta on niin alhainen. Kannat-
tavuus edellyttää tuen lisäksi siirto- ja sähköveromaksujen välttämistä. 

FinSolar-selvityksen mukaan maailmalla suositussa energian ostosopi-
musmallissa (PPA, power purchase agreement) yritys tai kunta investoi 
aurinkoenergiajärjestelmään ja myy tuotettua energiaa kiinteistön alu-
een toimijoille kuten asukkaille, yrityksille ja muille organisaatiolle. 
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Markkinaselvityksen mukaan Suomessa on jo toistakymmentä yritystä, 
jotka asentavat aurinkoenergiajärjestelmiä asiakkaille energianmyynti-
sopimuksilla. Monet näistä yrityksistä ovat pyrkineet palvelemaan myös 
taloyhtiö- ja asukasmarkkinoita. Työ- ja elinkeinoministeriö ei kuiten-
kaan myönnä yrityksille energiatukea kohteisiin, joissa energia menee 
asukkaiden käyttöön. Tuen puute rajoittaa järjestelmien kannattavuutta.

FinSolar-selvityksen mukaan potentiaalisimpia aurinkolämpöjärjestel-
mien hyödyntämiskohteita olisivat alue-, kiinteistöryhmä tai kiinteistö-
kohtaiset hybridilämpöjärjestelmät. Tyypillisesti tällaiset järjestelmien 
koot ovat 3 kW - 1000 kW:n (6000 eur - 1 M€) välissä. 

Yksinasuvien tarvetta koskeva toivomusponsi

Petra Malinin esittämässä toivomusponnessa (ponsi nro 2) esitetään 
että ARA-tuotannossa otettaisiin huomioon erityisesti yksinasuvien tar-
ve kohtuuhintaiselle asumiselle.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ARA-vuokratuotantoon ei sovel-
leta huoneistotyyppikohtaista ohjausta. Kohteiden tilaohjelmat laaditaan 
monipuolisina kuitenkin alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Viime 
aikoina tuotannon keskipinta-alat ovat laskeneet alittaen 60 neliötä. 
Vuosina 2012 - 2014 valmistuneiden vuokra-asuntokohteiden keskipin-
ta-alat olivat yli 65 neliötä, joten jatkossa jo toteutuksessa olevat vuok-
ra-asuntokohteet toteutuvat aiempaa pienasuntovaltaisempina. Vuokra-
tasoltaan ARA-vuokra-asunnot ovat Helsingin edullisimpia. 

Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyneiden asumisen kehittämisestä

Maija Anttilan, Tuomas Rantasen ja Sirpa Asko-Seljavaaran toivomus-
ponnet (ponnet nro 9) ikääntyneiden asumisen kehittämisestä sisältä-
vät esitykset varata AM-ohjelman valmistelussa erityisryhmien asumis-
tarpeisiin hoiva- ja erilaisten palvelutalojen rakentamismahdollisuudet 
ja laatia selvitys ikääntyneiden kotona asumisen tukemisesta yhteisö-
asumiseen perustuvin ARA-vuokrataloin siten, että kodinhoidon palve-
luja voitaisiin hoitaa keskitetymmin ja samalla laadukkaammin.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ikäihmisten asumisen keskittä-
mistä ei voitane pitää pääsääntönä. 

ARA-vuokra-asunnoissa on varallisuusrajat, mikä rajaa asuntojen koh-
distamista. Vuokra-asuntotuotantoa toteutetaan pääsääntöisesti moni-
puolisina asumiskokonaisuuksina. Asuntotuotantotoimisto voi kuitenkin 
yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja asunto-osaston 
kanssa toteuttaa yksittäisiä kohteita tarkoituksenmukaisesti kohdennet-
tuina toisinkin, Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja 
ARA-lainsäädännön määrittämien kriteereiden puitteissa. 
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Asumisoikeustuotannossa ei ikäihmisiin sovelleta varallisuusrajoja. 
Asuntotuotantotoimisto onkin toteuttanut hyvien ikäihmisille suunnattu-
jen palveluiden ääreen Kontulaan ikäihmisille asumisoikeuskohteen Il-
tarusko. Kohde valmistui vuonna 2012. Kohteen ikärajoina sovellettiin 
55-vuoden ikärajaa. Kohteeseen muuttaneiden henkilöiden keski-ikä oli 
yli 75-vuotta. Toinen asuntotuotantotoimiston ikäihmisille kohdennettu 
asumisoikeuskohde valmistui kesällä 2015. Kohteeseen muuttaneiden 
henkilöiden keski-ikä oli 64 vuotta. Rakenteilla on myös Tapulikaupun-
kiin sijoittuva asumisoikeuskohde Postipuisto. Kohteen on määrä val-
mistua vuonna 2017. Kohteesta asumisoikeuden hankkineiden keski-
ikä on 66 vuotta.

Korkotukilainojen asetusmuutos 7.1.2016 ja uusi lyhyt korkotukimalli

Valtioneuvosto muutti 7.1.2016 asetusta vuokra-asuntolainojen ja asu-
misoikeustalolainojen korkotuesta. Korkotukilainan pituus säilytettiin 
asetuksessa ennallaan. Muutoksella tarkennetaan, mitä tarkoitetaan 
kohtuullisella varautumisella tuleviin korjauksiin.  Sillä myös yhtenäiste-
tään vuokrien ja käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja poiste-
taan eroja eri vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen omistamien asun-
tojen vuokra- ja käyttövastiketasoissa.

Jos kyseessä on alle 20 vuotta vanha vuokra- tai asumisoikeustalo, 
vuokrissa tai käyttövastikkeissa perittävä varautuminen saa olla enin-
tään yksi euro asuinneliötä kohti kuukaudessa. Vanhemmissa taloissa 
enimmäismäärä on kaksi euroa. Lisäksi omakustannusvuokrissa perit-
tävän, omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron määrä alen-
netaan asetusmuutoksella nykyisestä kahdeksasta prosentista neljään.

Muutoksella muutetaan myös korkotukilainojen lainanlyhennyksiä ny-
kyistä etupainotteisemmiksi. Lainan lyhentäminen nopeammin laina-
ajan alussa pienentää sekä omistajan että valtion riskejä. Omistajalle 
omarahoituskoron laskeminen on selkeä heikennys.

Hallitusohjelman mukaisesti valtion tukemaan vuokratuotantoon ollaan 
palauttamassa tulorajat.

Hallitusohjelman asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti valtioneuvosto 
valmistelee uutta lyhyen korkotuen (10 vuotta) mallia. Marraskuussa 
julkistetun luonnoksen mukaan lainoitusehdot asemoivat tukimuodon 
pitkän korkotukimallin ja vapaarahoitteisten rahalainoitusmallien väliin. 
Tukimuodolle olisi mahdollista hakea jatkoaikaa aina 30 vuoteen asti. 

Esityksessä uuden korkotukimallin omavastuukoroksi kaavallaan 2,5 
prosenttia. Asukasvalintakriteerit ja käyttötarkoitusrajoitukset esitetään 
olevan voimassa tuen ajan. Asukasvalintakriteereissä esitetään myös 
tulorajoja: niitä esitetään asetettavan korkeammalle tasolle kuin pitkän 
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korkotukimallin tuotannossa. Näin ollen uusi 10 vuoden korkotukimalli 
kohdentuisi pieni- ja keskituloisiin ja siis myös ylempiin tulodesiileihin 
kuin pitkän korkotuen tuotanto. 

Niin sanotun uuden lyhyen korkotukimallin taustaksi on laadittu selvitys, 
joka valottaa ARA-tukimuodon historiaa ja tarkoitusta sekä nykytilan-
teen tiettyä ongelmallisuutta. Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että esi-
tetyn uuden lyhyen korkotukimallin luonnostellut ehdot herättävät kysy-
myksiä sekä huolen pitkän  korkotuen tuotannon osalta. Esitetyssä 10-
vuotisessa korkotukimallissa valtion tukiehdot ovat paremmat kuin pit-
kän korkotuen ehdot erityisesti nyt, kun vuodenvaihteessa pitkän korko-
tuetun tuotannosta poistuivat käynnistämisavustukset ja omavastuukor-
koraja palautui yhdestä prosentista 3,4 prosenttiin. Lisäksi lyhyen kor-
kotuetun asukasvalintakriteereistä kaavaillaan vapaampia kuin mitä pit-
kän korkotuen tuotannossa tulee noudattaa. Tässä on selkeä ristiriita. 
Raportissa väitetään pitkän korkotuen mallissa olevan suurempi valtion 
tuki, käytännössä matalan korkotason vallitessa pitkän korkotuen mal-
lissa ainoa valtion tukimuoto on lainalle saatava täytetakaus. Tätä tu-
kea vasten tuotantomuotoa rasittavat raskaat suunnittelunohjaus- ja ra-
hoitusmenettelyt, asukasvalintakriteerit ja käyttö- ja luovutusrajoitukset. 
Lisäksi pitkän korkotuen asuntoihin suunnitellaan tulorajoja ja vuokra-
sopimusten määräaikaisuutta.

10.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)hel.fi
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 48

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan yksimielisesti hyväksyttyjen vas-
taehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) luonnoksesta ja siihen liittyvistä toivo-
musponsista:

"Tavoite 8: Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten 
pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien 
mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten 
siirtymistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lak-
kaa. Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riit-
tää pieni asunto. 

Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alasta. Kaupungin 
tulisi toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia 
asuntoja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvit-
taessa muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastai-
sivat paremmin nuorten maksukykyä. 

Tavoite 9: Asuinalueiden elinvoimaisuus

Tavoitteen tärkeys korostuu niiden asukkaiden kohdalla, jotka syystä 
tai toisesta viettävät suurimman osan ajastaan kodissa ja sen läheisyy-
dessä. 

Elinvoimaisuuden perusta ovat asuntoalueiden riittävät lähipalvelut, ku-
ten päivittäistavarakaupat. Lisäksi erilaisilla kokoontumistiloilla voidaan 
tukea yhteisöllisyyttä yksinasuvien, nuorten, perheiden, iäkkäiden ja 
maahanmuuttajien kesken. Toiminnassa voivat olla mukana asukasyh-
distykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi ja yksityiset 
kuntalaiset.

Autottomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden toteuttamista tu-
lee lisätä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Tavoite 10: Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Kotona asuvan iäkkään ja vammaisen kannalta esteettömyys ja turvalli-
suus ovat erityisen tärkeitä. 

Kaupungin esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealuee-
seen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asui-
nympäristö ja palvelut. Linjaukset koskevat kaikkia virastoja, joten ne 
tulee ottaa huomioon myös asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa ja niihin liittyvässä kehitystyössä. 

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien toteuttaminen on tärkeää, sillä 
ne on laadittu yli 65 -vuotiaiden asukkaiden osuuden perusteella. Alue-
suunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja puistot esteet-
tömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu muun muassa 
jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden 
huomiointi. Erityistä huomiota vaativat pyörätuolin ja rollaattorin käyttä-
jät sekä näkövammaiset. 
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Keväällä 2014 Helsingissä tehdyn alueellisen riskianalyysin mukaan 
ikääntyneiden paloturvallisuusriskit ovat kasvamassa. Pelastuslaitok-
sen tavoitteena on parantaa asumisen turvallisuutta sekä ennaltaeh-
käistä palo- ja onnettomuusriskejä. Riskien vähentämiseksi luodaan 
turvallisen asumisen toimintamalleja. Asuntorakentamisessa turvalli-
suuden huomioon ottaminen on tärkeää.

Tavoite 12: Asukasrakenteen monipuolisuus

On oleellista mahdollistaa iäkkäiden asukkaiden erilaiset asumisratkai-
sut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista 
iäkkäiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikäihmisten oma-
toimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikäihmisille suunnattui-
hin asuntohankkeisiin. Ikääntyvät kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä. 
Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, pieniä 
asuntoja.

Laitosmainen asuminen puretaan ja painopiste siirretään kohti kotona 
ja kodinomaisessa ympäristössä asumista erikseen tuotettavien palve-
luiden avulla. Asuminen tullaan pääasiallisesti järjestämään pieninä yk-
siköinä tai erillisinä asuntoina tavallisissa asuintaloissa. Asuntojen ja lä-
hiympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea asukkaiden 
mahdollisuutta kotona asumiseen, omatoimiseen liikkumiseen ja nor-
maalipalvelujen käyttöön.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä, kun kiinnitetään eri-
tyistä huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa 
asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Lasten-
suojelulain 35 §:n mukaan silloin, kun lastensuojelun tarve oleelliselta 
osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai 
kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntou-
tumiselle, kunnan on viivytyksettä korjattava asumisoloihin liittyvät 
puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Tällaisia perheitä 
koskevia lausuntoja tehdään virastossa vuosittain 50 - 70. 

On tärkeää, että pitkäaikaisasunnottomat pääsevät tavallisille asunto-
markkinoille ja erillisiä hankkeita ja tukiasuntoja tarjotaan vain sellaisil-
le, jotka eivät selviä asumisesta ilman tukea. 

Ympäristöministeriön valmistelema uusi AUNE -ohjelma on kansallisen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvä toimenpideohjelma. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
tehdään aktiivisesti viraston asumis- ja velkaneuvonnan avulla. Asu-
misneuvonnan roolia on mahdollista vahvistaa ja vakiinnuttaa AUNE -
ohjelman mukaisesti. Tällöin se uuden sosiaalihuoltolain hengessä jal-
kautetaan osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän sosi-
aalityön prosesseja.
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Viraston asumisneuvonta vahvistaa ja kehittää maahanmuuttajien ko-
toutumiseen liittyviä palveluja Asumiskummi -pilotin muodossa tilanteis-
sa, joissa uhkaa asunnottomuus. Yhteistyötä tehdään Helsingin kau-
pungin asuntojen (Heka), muiden vuokranantajien sekä kolmannen 
sektorin kanssa. Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkau-
punkiseudulle hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahan-
muuttajaryhmiä.

Valtakunnallisen kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoit-
teena on, että Suomessa ei enää vuonna 2020 asu laitoksissa yhtään 
kehitysvammaista. He asuvat ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja erilli-
sissä asunnoissa ja saavat tarvitsemansa tuen.  Viraston hankeohjel-
maan sisältyy kehitysvammaisten asuntoryhmähankkeita, joille ei ole 
löytynyt sijaintia. Näiden asuntoryhmien on tarkoitus sijoittua normaa-
leihin asuinrakennuksiin. On tärkeää, että näille hankkeille yhteistyössä 
kaupungin eri viranomaisten kanssa löytyvät sopivat rakennushank-
keet, jotta Helsinki täyttää valtakunnallisen tavoitteen. Näiden hankkei-
den rahoitukseen saadaan Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksen (Ara) erityisasumisen investointiavustusta. Asuntoryhmät sopi-
vat hyvin täydennysrakentamisalueille, joissa on jo palvelut, ja alueille, 
joissa vuokrataso on kohtuullinen.

On tärkeää, että vähemmän tukea tarvitsevien vammaisten asumista 
tuetaan niin, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien es-
teettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikunta- ja toimintara-
joitteiset sekä pysyvästi vammaiset.

Virasto tukee ikääntyvien kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena 
on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuoro-
kautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteen-
sä) asuvien osuus pienenee.

Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen 
toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisuuk-
sia kotona asuville ikääntyneille ja työttömille. Kotona asumista tukevia 
avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus 
ja päivätoiminta. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, 
arviointijaksot, ryhmäasuminen sekä palveluasuminen. Keskukset voi-
vat antaa neuvontaa ja tietoa asumisen vaihtoehdoista. Keskuksista on 
myös mahdollista jalkautua lähialueille, jolloin toimintaa voidaan järjes-
tää kerhotiloissa tms.
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Monipuolisia palvelukeskuksia on toiminnassa yhteensä kymmenen. 
Verkostoa laajennetaan kahdella uudella kohteella, jotka sijoittuvat 
Vuosaareen ja Kannelmäki-Malminkartano -alueelle.

Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotois-
ta ikäihmisille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, 
peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutu-
sehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan 
asukkaista edellytetään olevan iäkkäitä. Samalla tulee kuitenkin taata 
monipuolinen asukasrakenne. 

Uusia palveluasumishankkeita ei tarvita paljon, koska tavoitteena on 
iäkkäiden kotona asuminen. Palveluasumisessa tarve kohdistuu ensisi-
jassa ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen, sillä valtaosa asukkais-
ta on muistisairaita, joille on suunnitteilla muistikylä (-kyliä). Viraston 
hankkeissa iäkkäiden laitosasumista muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi 
palveluasumiseksi, joitakin monipuolisia palvelukeskuksia korvataan 
uudishankkeilla ja erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi.

Lähitulevaisuudessa eniten tuetun asumisen tarpeita on ympäristömi-
nisteriön selvityksen mukaan ikääntyneillä asukkailla, kehitysvammai-
silla ja mielenterveyskuntoutujilla. Eliniän piteneminen sekä vanhimpien 
ikäluokkiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu vaikuttavat selvästi 
ikääntyneiden asumisen tukipalvelujen kysyntään. Myös mielentervey-
songelmaisten ja asumisessaan tukea tarvitsevien asukkaiden määrän 
arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Palvelujen tarpeessa arvioidaan 
tulevaisuudessa olevan entistä moniongelmaisempia ja entistä enem-
män nuoria mielenterveyskuntoutujia. 

Lautakunta haluaa korostaa mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asu-
misen, hoidon, syrjäytymisen ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökul-
masta. Asumisen järjestymisellä on suurta merkitystä myös sote-budje-
tin määrärahojen kohdentumisissa.

Siksi on tärkeää, että kaupungissa vuosittain kootaan ja priorisoidaan 
asuntotarpeet kunkin erityisryhmän osalta. Samassa yhteydessä on hy-
vä myös selvittää, miten erityisryhmien integroituminen muun asumisen 
joukkoon käytännössä sujuu ja tarpeen vaatiessa kehittää toimintatapo-
ja ongelmien ehkäisemiseksi.

Lautakunta esittää, että AM ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, 
miten Helsinki on toteuttanut Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta 
kunnille "Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. 
Selvityksessä pitää kiinnittää erityistä huomiota helsinkiläisten ikäänty-
vien monipuolisiin asumisen - ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitys-
työn tulokset pitää ottaa huomioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.
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Toivomusponnet

Sosiaali- ja terveystointa koskevat toivomusponnet kohdistuvat lukuun 
9. eli ikääntyvien asumisen kehittäminen, josta virasto nostaa esiin seu-
raavat keskeiset asiat:

 Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tukemi-
nen. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nou-
see ja ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasumi-
nen ja laitoshoito yhteensä) asuvien osuus pienenee.

 Kotona asumista tukee asunnon ja alueen esteettömyys ja turvalli-
suus sekä riittävät kaupalliset palvelut, joista tulee huolehtia.

 Yhteisöllinen asuminen merkitsee eri henkilöille erilaisia asioita. Sen 
vuoksi kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyy-
den muodot mm. hyödyntämällä olemassa olevia kokoontumistiloja 
yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla (esim. Naapuruuspiirit).  

 Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuk-
sen toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjes-
töjen ja vapaaehtoisten kanssa.

 Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erilaisia 
esteettömiä ikäihmisille soveltuvia asuntoja täydennysrakentami-
sen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla.

 Kaupungin omia uusia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muu-
tamia, sillä tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen val-
taosalle iäkkäistä. Palveluasuntoja on suunnitteilla Kontulaan, Vuo-
saareen ja Kannelmäki -Malminkartano -alueelle. Tämän lisäksi ole-
massa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumiseksi ja 
erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi, koska valtaosa 
palveluasumista tarvitsevista on muistisairaita."

Käsittely

01.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäljempänä mainitut vastaehdo-
tukset 1 - 4 yksimielisesti ilman äänestystä.

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän, että lausunnon sivulle 3, neljännen kappa-
leen loppuun lisätään, että:

"Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkaupunkiseudulle 
hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahanmuuttajaryh-
miä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider
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2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta esittää, että AM 
ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, miten Helsinki on toteuttanut 
Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta kunnille "Ikääntyneiden asumi-
sen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. Selvityksessä pitää kiinnittää 
erityistä huomiota helsinkiläisten ikääntyvien monipuolisiin asumisen - 
ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitystyön tulokset pitää ottaa huo-
mioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.

Kannattaja: Seija Muurinen

3. Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lausunnon sivulle 2, viidennen kappaleen loppuun li-
sätään, että "Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokrai-
sia, pieniä asuntoja", ja sivulle 4, viidenteen kappaleeseen lisätään 
teksti "sillä valtaosa asukkaista on muistisairaita, joille on suunnitteilla 
muistikylä (-kyliä)".

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

4. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta haluaa korostaa 
mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asumisen, hoidon, syrjäytymisen 
ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Asumisen järjestymisellä 
on suurta merkitystä myös sote-budjetin määrärahojen kohdentumisis-
sa. 

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 76

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Yleissuunnittelu, asemakaavoitus ja asemakaavavaranto
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Helsinki on sitoutunut 5 500 asunnon vuotuiseen kasvutavoitteeseen. 
Asuntotuotannon kasvu lisää myös infra- ja esirakentamisen rahoitus-
tarvetta. Rakennusvirasto osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnitte-
lun ja kaavoitusyhteistyöhön ja huolehtii infra- ja esirakentamisten toi-
mista kaupunginkanslian koordinoidessa kaupungin omaa asuntotuo-
tantoa, sekä uudis- että täydennysrakentamista. Yhteistyö kaupungin-
kanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, asuntotuotantotoimiston, raken-
nusvalvontaviraston ja muiden virastojen kanssa on tiivistä. 

Vuonna 2016 kaupunginvaltuusto päättää uudesta yleiskaavasta, jossa 
varaudutaan muun muassa riittävän kaavavarannon ylläpitämiseen se-
kä vuosittaisen ohjelman mukaisen asemakaavatavoitteen toteutumi-
seen. 

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä Helsinki kaikille esteet-
tömyyslinjauksessa edellytetään, että esteettömyys liitetään yhdeksi 
seurattavaksi mittariksi Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan. 
Linjauksessa edellytetään lisäksi, että esteettömyystavoite sisällytetään 
rakennusten tontin vuokraus- ja luovutusehtoihin. Esteettömyyden to-
teutumisedellytyksistä tulee huolehtia myös kaavoituksessa sekä alue-, 
liikenne- ja rakennussuunnittelussa sekä kohteiden toteuttamisvaihees-
sa. 

Asuinalueiden elinvoimaisuus

Rakennusvirasto edistää kaupunginosien kehittymistä houkuttelevina 
asuinalueina huolehtimalla alueiden katu- ja viheralueiden hyvien omi-
naispiirteiden säilymisestä ja niiden vahvistumisesta julkisen tilan suun-
nittelussa ja rakentamisessa. 

Helsingissä on käynnissä mittava täydennys- ja uudisrakentamisen vai-
he. Tämän rakentamisbuumi ja asukasmäärän kasvu luovat uusia pai-
neita myös yleisten alueiden, erityisesti viher- ja virkistysalueiden, hoi-
dolle ja ylläpidolle. Virkistysalueita tulee olla jatkossakin riittävästi, nii-
den tulee olla saavutettavissa ja niiden kulutuskestävyys tulee ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa. Viheralueiden käyttäjämäärien 
kasvuun tulee varautua myös siten, että ulkoilureitit saadaan päivitettyä 
samassa tahdissa väestönkasvun kanssa, jotta arempien metsäaluei-
den hallitsematonta kulutusta saadaan vähennettyä. Käytettävissä rat-
kaisuissa ja materiaaleissa noudatetaan kestävän kehityksen periaat-
teita suosimalla sekä pitkäikäisiä että huollettavia materiaaleja ja ratkai-
suita. 

Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tär-
keille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa to-
teutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
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Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää.

Rakennusvirasto huolehtii määrärahojensa puitteissa myös olemassa 
olevan kaupunkirakenteen ja asuinalueiden julkisen tilan kunnosta, ra-
kenteiden ylläpidosta ja toimivuudesta ottaen huomioon myös erityistar-
peiset asukkaat. Rakennusvirasto kerää aktiivisesti asukkaiden toiveita 
ja tarpeita yleisistä alueista. Yleisiä alueita kehitetään jatkuvasti vuoro-
vaikutuksessa asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Käsittely

16.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: 
Pörrö Sahlberg: Lisätään lausuntoehdotuksen kappaleen (4) lauseen
loppuun sekä kohteiden toteuttamisvaiheessa. 

Lisätään kappaleen (6) toisiksi viimeiseksi lauseeksi Viheralueiden 
käyttäjämäärien kasvuun tulee varautua myös siten, että ulkoilureitit 
saadaan päivitettyä samassa tahdissa väestönkasvun kanssa, jotta 
arempien metsäalueiden hallitsematonta kulutusta saadaan vähennet-
tyä.

Lisätään kappaleen (6) jälkeen uusi kappale: Mikäli yleiskaavaehdotuk-
sen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille luonto- ja vihera-
lueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutusjärjestyksessä 
suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa varsinaista jo ra-
kennettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin alueet säilyvät vir-
kistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistyskäyttöä on mahdol-
lista kehittää.

Kannattaja: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (4) lauseen loppuun
sekä kohteiden toteuttamisvaiheessa. Lisätään kappaleen (6) toisiksi 
viimeiseksi lauseeksi Viheralueiden käyttäjämäärien kasvuun tulee va-
rautua myös siten, että ulkoilureitit saadaan päivitettyä samassa tahdis-
sa väestönkasvun kanssa, jotta arempien metsäalueiden hallitsematon-
ta kulutusta saadaan vähennettyä. Lisätään kappaleen (6) jälkeen uusi 
kappale:
Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tär-
keille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa to-
teutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
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heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää.

Jaa-äänet: 4
Matti Kopra, Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein, Mariam Rguibi

Ei-äänet: 5
Antti Möller, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Pörrö Sahlberg, Tuomo 
Valokainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

09.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 11.02.2016 § 25

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi Kotikaupunkina Helsinki 2016 – 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta seuraavan 
lausunnon: 

AM-ohjelman valmistelu

Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjel-
man (AM-ohjelman) luonnos on päivitetty versio kaupunginvaltuuston 
syyskuussa 2012 hyväksymästä Kotikaupunkina Helsinki 2012 ohjel-
masta, jonka tavoitteita on muutettu tarpeellisilta osin. Kotikaupunkina 
Helsinki 2016 -ohjelmaluonnoksen pohjalta laadittava ehdotus uudeksi 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaksi tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn kevätkaudella 2016.

Ohjelman valmistelua ovat linjanneet monet eri tekijät. Vuonna 2013 
työskenteli muun muassa neljä kaupunginkansilian vetämää työryh-
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mää: asuntotuotannon sujuvoittamistyöryhmä, erityisryhmien asumisen 
selvitystyöryhmä, kriisimajoitustyöryhmä ja asunnottomuustyöryhmä. 
Työryhmien työn ja selvitysten tuloksia on sovellettu käytäntöön kulu-
neella ohjelmakaudella ja hyödynnetty Kotikaupunkina Helsinki 2016 -
ohjelmaluonnoksen valmistelussa.   

Voimassa olevan ohjelman tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosit-
tain. Kaupunginvaltuusto on saanut tiedoksi seurantaraportit vuosilta 
2013, 2014 ja 2015. Vuoden 2015 seurantaraportissa arvioitiin koko 
ohjelmakauden tavoitteiden toteutumista. Seurantaraportit ovat olleet 
keskeinen tausta-aineisto Kotikaupunkina Helsinki 2016 ohjelmaluon-
noksen valmistelussa. Vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhtey-
dessä hyväksyttiin lisäksi 11 toivomuspontta, joiden teemoja on sisälly-
tetty uuteen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelmaan. Toivomuspon-
sien vastausluonnokset ovat ohjelmaluonnoksen liitteenä.

Maankäyttö ja asuinalueet

Helsingin tavoitteena on saada vuosittain vähintään 5500 uutta asuntoa 
joko uudistuotantona tai käyttötarkoituksen muutoksina. Tämä tarkoit-
taa vuosittaista noin 360 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Ta-
voite on haastava ja sen toteutuminen edellyttää kaavoitusprosessilta 
erityistä sujuvuutta. Kaavoituksen käytännöt ovatkin hyvin kehittyneet 
tätä tavoitetta vastaaviksi. Kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoi-
den mukaanotto kaavaprosessiin heti sen alkuvaiheista lähtien mahdol-
listavat sen toteutumisen mahdollisimman hyvin. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa myös liikennejärjestelmien ke-
hittämisen vähäpäästöisempään ja energiaystävällisempään suuntaan. 
Asuinalueiden sekä palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus joukko-
liikenteellä, kävellen ja pyöräillen ovat uusien täydennysrakennettavien 
asuinalueiden merkittävä vetovoimatekijä. 

Myös viheralueiden merkitys tulee jatkossa korostumaan kaupunkira-
kenteen entisestään tiivistyessä. Rakentamispalvelulla on merkittävä 
rooli näiden alueiden rakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa. 
Kaupunginhallituksen hyväksymän Helsinki kaikille esteettömyyslin-
jauksen toteutuminen yleisten alueiden osalta vaatii erityistä lisäpanos-
tusta ja resursseja niiden hoitoon ja varsinkin talvikunnossapitoon.

Asuinalueiden elinvoimaisuus

Rakennusvirasto edistää tilaajana kaupunginosien kehittymistä houkut-
televina asuinalueina huolehtimalla alueiden katu- ja viheralueiden hy-
vien ominaispiirteiden säilymisestä ja niiden vahvistumisesta julkisen ti-
lan suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakentamispalvelu puolestaan 
tuottaa näiden piirteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia 
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teknisiä palveluita. Tiivis yhteistyö tilaaja- ja tuottajaviraston kesken 
mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen kaupunkirakenteen 
ja asuinalueiden julkisen tilan kunnossa, rakenteiden ylläpidossa ja nii-
den toimivuudessa.

Myöhemmin vuonna 2016 kaupungin valtuuston päätettäväksi tulevas-
sa yleiskaavaehdotuksessa korostetaan Helsingin toimivia ja viihtyisiä 
virkistys- ja viheralueita. Asukastiheyden ja asukkaiden kokonaismää-
rän kasvaessa lisääntyy myös viheralueiden käyttö, mikä puolestaan 
kuluttaa niitä aiempaa enemmän ja aiheuttaa todennäköisesti huomat-
tavasti suurempaa roskaantumista ja fyysisten rakenteiden rikkoontu-
mista. Tähän tulee varautua suunnittelemalla ja rakentamalla uudet vir-
kistys- ja viheralueet kestämään entistä paremmin kasvavaa käyttöä ja 
kulumista. Samalla tulee varata näiden alueiden hoitoon ja kunnossapi-
toon riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit.

Tekniset huoltoalueet ja tukikohdat

Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjel-
massa esitetyn tiivistyvän kaupunkirakenteen ja kasvavan asukasmää-
rän yhdyskuntateknisten huoltotoimintojen rooli tulee olemaan tulevai-
suudessa yhä tärkeämpi. Teknisen palvelun lautakunta kiinnittää huo-
miota, ettei huoltoalueiden riittävyydestä nyt tai tulevaisuudessa ollut 
tehty erillistä selvitystä yleiskaavaesitystä valmistellessa. Tämän kaltai-
nen selvitys olisi elintärkeää tehdä ennen yleiskaavan toteuttamista, 
jotta kaupungista saadaan tulevaisuudessa yleiskaavaluonnoksessa ta-
voiteltu turvallinen, toimiva ja viihtyisä. Teknisen palvelun lautakunta on 
antanut lausunnon yleiskaavaluonnoksesta 5.3.2015 (HEL 2012–
012586 T 10 03 02 00), jossa käsitellään laajemmin teknisten huoltoa-
lueiden ja tukikohtien merkitystä kaupunkirakenteen tehokkaalle ja ta-
loudelliselle rakentamiselle, ylläpidolle ja hoidolle.

Esitetyt toivomusponnet

AM-ohjelman vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhteydessä jä-
tettiin siihen yhteensä yhdeksän erillistä toivomuspontta. Teknisen pal-
velun lautakunta toteaa, että jätetyt ponnet ja niissä esitetyt tavoitteet 
eivät liity Staran toimialaan.

Teknisen palvelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569
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jyrki.maattanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 50

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Maankäyttö ja asuinalueet

Asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksen mukaan Helsin-
gin maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenteeseen tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Kaupunkirakenteen tiivistäminen täydennysraken-
tamisella sekä uusien alueiden rakentaminen joukkoliikenteellä, erityi-
sesti raideliikenteellä saavutettaviksi on mm. valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden sekä kaupungin strategiaohjelman ja ilmastota-
voitteiden mukaista. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa myös liikennejärjestelmän ke-
hittämisen vähäpäästöisempään suuntaan. Asuinalueiden sekä palve-
luiden ja työpaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja 
pyöräillen ovat merkittävä asuinalueiden vetovoimatekijä. Myös lähivi-
heralueiden merkitys tulee entisestään korostumaan kaupunkiraken-
teen tiivistyessä. Näitä tekijöitä olisi hyvä korostaa asuinalueisiin liitty-
vissä tavoitteissa. 

Helsingin tavoitteena on rakentaa 5500 asuntoa vuodessa, mikä tar-
koittaa 360 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Tavoite on kun-
nianhimoinen ja sen toteutuminen edellyttää kaavoitusprosessilta eri-
tyistä sujuvuutta. Kuten ohjelmaluonnoksessa todetaankin, turvataan 
tuotannon edellytykset hallintokuntien yhteistyöllä. Kaavoituksen käy-
tännöt ovatkin hyvin kehittyneet tätä tavoitetta tukeviksi. Kaupungin eri 
asiantuntijoiden mukaanotto kaavaprosessiin heti sen alkuvaiheista 
lähtien on tiedonvaihdon, selvitystarpeiden tunnistamisen ja eri näkö-
kulmien huomioon ottamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vanhan 
rakennuskannan uusiokäyttö osana asuntotuotannon lisäystä on kan-
natettavaa, mutta se edellyttää liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen ja 
rakennusten terveellisyyden huomioimista suunnittelussa. 

On hyvä, että autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohtei-
den toteuttamista jatketaan. Jo toteutetuista kohteista Kalasatamassa 
ja Jätkäsaaressa tulisi kerätä tietoa ja kokemuksia hyödyntää jatkossa. 
Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä kartoittaa potentiaaliset uu-
diskohteet, jotka voisivat olla soveltuvia tällaisiin kokeiluihin. Pysäköinti-
politiikan ja pysäköintiratkaisujen tulisi aidosti vaikuttaa pysäköintipaik-
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kojen määrään ja kannustaa mm. yhteiskäyttöautoiluun. Mikäli yleis-
kaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille luon-
to- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutusjärjes-
tyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa varsi-
naista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin alueet 
säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistyskäyttöä on 
mahdollista kehittää.

Energiatehokkuus

Ohjelman päämäärän IV mukaan asuntokannan kunnosta huolehditaan 
ja energiatehokkuutta edistetään asuntorakentamisessa ja olemassa 
olevassa asuntokannassa. Sen muuta kuin kaupungin omaa asunto-
kantaa koskevia tavoitteita (tavoite 10) tulisi vielä täydentää seuraavas-
ti: ”Edistetään uudisrakentamisen ja olemassa olevan asuntokannan 
energiatehokkuutta kehittämällä kaupungin ohjauskeinoja ja pilotoimal-
la uusia toimintamalleja. Asetetaan tavoite energiatehokkuudelle sekä 
luodaan seurantamenetelmä mittaamaan tavoitteen toteutumista.” 

Kaupungin olemassa olevaa omaa asuntokantaa koskevat tavoitteet D-
energialuokan saavuttamisesta ja energian ominaiskulutuksen vähen-
tämisestä 2 % vuodessa. Nykyistä kumulatiivista kahden prosentin vuo-
sittaista säästötavoitetta voidaan pitää riittävänä verrattuna kansallisten 
energiatehokkuussopimusten vuotuiseen yhden prosentin säästötavoit-
teeseen. Energiatehokkuuden lähtötason parantuessa tavoitteen saa-
vuttaminen tulee vuosi vuodelta haastavammaksi. Tavoitetta 11 voisi 
täydentää vielä seuraavasti: ”Lisätään kiinteistökohtaisen uusiutuvan 
energian käyttöä. Asetetaan tavoite uusiutuvan energian käytölle osuu-
tena käytetystä kokonaisenergiasta.” Kaupungin oman asuntokannan 
energiatehokkuustavoitteiden toteutuman ja toteutettujen toimenpitei-
den hallitumpaa seurantaa on myös tarpeen kehittää jatkossa. 

Energiatehokkuuden parantaminen kaupungin olemassa olevassa ra-
kennuskannassa on keskeistä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Jat-
kossa tulisikin tunnistaa lupaavimmat alueet energiatehokkuuden pa-
rantamiselle, jotta kaupunki voisi aktivoida alueiden kiinteistöjen omis-
tajia ja asukkaita energiatehokkuuden parantamiseen. Myös aluekoh-
taisten yhteisperuskorjaushankkeiden käynnistäminen olisi tärkeää.

Uudisrakentamiseen luovutettavilla kerrostalotonteilla vaatimuksena on 
C-luokan energialuokkavaatimuksen selkeä täyttyminen ja E-luvun 120 
kWh/m2/vuosi alittaminen. Kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on 
pyrkimys nollaenergiarakentamiseen. Tämän tulisi näkyä myös asunto-
ohjelman tavoitteistossa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki 
viranomaisten käytössä tai omistuksessa olevat rakennukset ovat lähes 
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nollaenergiarakennuksia 31.12.2018 mennessä ja kaikki rakennukset 
lähes nollaenergiarakennuksia 31.12.2020 mennessä. Tämä tulisi huo-
mioida hyvissä ajoin suunnittelussa ja luvituksessa. AM-ohjelmassa oli-
si hyvä kuvata tämä ja ohjelmakaudella tulevat muutkin lainsäädännölli-
set uudistukset ja kuinka ne huomioidaan suunnittelussa. 

Jatkossa maankäyttöön, kaupunkirakenteeseen ja asuntokantaan liitty-
vät energiatehokkuustavoitteet voisi koota omaksi kokonaisuudekseen, 
jolloin tämä teemakokonaisuus hahmottuisi paremmin. Asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön ohjauksella on erittäin merkittävä rooli ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä ja sen tulee mahdollistaa hiilineutraaliuden 
saavuttaminen viimeistään vuonna 2050. Siten hiilineutraalisuus tulee 
asettaa kaikkien uusien asuinalueiden lähtökohdaksi jo nyt. 

Toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon

Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta. Mikäli aurinkosäh-
köjärjestelmän tuotto on kiinteistön sen hetkistä kulutusta suurempi, yli-
jäämäsähkö on mahdollista myydä sille sähköyhtiölle, jonka kanssa on 
sähkösopimus. Nykyisin aurinkosähkön myyminen verkkoon ei kuiten-
kaan ole käytännössä taloudellisesti kannattavaa sähkön alhaisen 
markkinahinnan vuoksi. Sähköyhtiöt hyvittävät ylimääräisestä aurinko-
sähköstä vain muutaman sentin kilowattitunnilta. Jotta aurinkosähköä 
kannattaisi tuottaa verkkoon, tulisi hyödyn olla moninkertainen. Se 
edellyttäisi valtiovallalta tukitoimina ohjausta, kuten nettomittarointiin 
ohjaamista tai rahallista tukea kuten tariffituki. 

Rakennusvirasto, ympäristökeskus, kiinteistövirasto ja Helen Oy olivat 
mukana FinSolar -hankkeessa, jossa kehitettiin uusia ratkaisuja aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi. Hankkeen internetsivuille 
www.finsolar.net on koottu kaikki nykyiset tiedossa olevat keinot aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi.

Aurinkosähkön tuotannon suuren potentiaalin hyödyntämistä rajoittavat 
tuotannon ja sähkön tarpeen ajoittuminen eri vuorokauden- ja vuode-
naikoihin. Kiinteistökohtaisesti tuotanto on suurinta kesällä, mutta säh-
kön kysyntä on pienintä. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämisen osalta on oleellisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voi-
daan korvata. Oleellinen on myös tekninen valinta pyritäänkö varastoi-
malla tasaamaan vuodenaikojen vai vuorokaudenaikojen välisiä säh-
könkulutusvaihteluita.

Tulevaisuudessa sähkövarastot antavat lisämahdollisuuksia myös kiin-
teistökohtaisen aurinkosähkön hyödyntämiseen ja vuorokausivaihtelu-
jen tasaamiseen. Hyödyntämällä itse aurinkosähkö kokonaisuudessaan 
säästetään sähkön lisäksi sähkösiirron ja verojen osuudet. Suomen en-
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simmäinen älykäs sähkövarasto otettiin käyttöön Viikin ympäristötalos-
sa joulukuussa 2015. Akkuvarasto muun muassa varastoi kiinteistössä 
tuotettua aurinkosähköä, tasaa kulutushuippuja ja mahdollistaa älyla-
tauksen. Älylataus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kulutushuippujen ai-
kaan sähköautojen lataus voidaan tehdä sähkövarastosta ja samalla 
vähennetään sähköverkon rasitusta. Varastosta on mahdollista myydä 
sähköä myös verkkoon. Sähkövarastoilla on mahdollista tasata sähkön 
käyttöä ja tuotantoa tarpeen mukaisesti

Sähkövarastot soveltuvat erityisen hyvin hajautettuun energiantuotan-
toon, koska tuotannossa on hyvä olla mahdollisuus varastoida sähköä. 
Uusille asuinalueille sähkövarastot soveltuvat hyvin osana hajautettua 
energiantuotannon järjestelmää. Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat 
myös käydä kauppaa sähkövarastojen avulla. Varastoihin on mahdol-
lista ostaa sähköä niinä vuorokauden aikoina, kun sähkö on halpaa. 
Tätä sähköä myydään takaisin, kun sähkö on puolestaan kallista.

Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa.

Käsittely

02.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seu-
raava lisäys:

”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, 
tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa 
toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää".

Kannattaja: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola
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Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti 
on nykyteknologialla vielä iso haaste." 

korvataan muotoilulla

 "Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleel-
lisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on 
myös tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaiko-
jen vai vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausun-
non viimeiseksi kappaleeksi

"Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa."

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seu-
raava lisäys: ”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen 
päädytään, tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tu-
lee sijoittaa toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painot-
taa alkuvaiheessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysra-
kentamista. Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman 
pitkään ja virkistyskäyttöä on mahdollista kehittää".

Jaa-äänet: 3
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi

Ei-äänet: 6
Timo Latikka, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo 
Stranius, Anita Vihervaara

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
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"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti 
on nykyteknologialla vielä iso haaste."  korvataan muotoilulla  "Esimer-
kiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleellisinta, 
millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on myös 
tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaikojen vai 
vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausunnon 
viimeiseksi kappaleeksi "Kevään ja syksyn matalalla paistavan aurin-
gon valon optimaaliseksi hyödyntämiseksi on kannustettava myös 
suunnittelemaan rakennusten ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia 
paneelistoja. Niiden avulla voidaan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai ilta-
päiväistä sähköenergian tuotantoa."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 2.2.2016

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö

Rakennuslautakunta antaa 30.11.2015 päivitetystä versiosta kaupun-
ginvaltuuston syyskuussa 2012 hyväksymästä Kotikaupunkina Helsinki 
2012 -ohjelmasta seuraavan lausunnon.

Asuntojen tarve Helsingissä ja metropolialueella on viime vuosien aika-
na jatkanut kasvuaan. Perussyynä on luonnollisesti voimakkaana jatku-
nut asukasmäärän kasvu, mutta myös muut tekijät. Niistä viimeisimpä-
nä voi mainita syksystä 2015 voimistuneen turvapaikanhakijoiden tulon. 
Ylipäätänsä maahanmuuton kasvu on ollut trendinä jo usean vuoden 
ajan. Pitemmällä tähtäimellä on syytä kiinnittää huomiota erityisesti 
Helsingin asumisväljyyden kasvun hitauteen. Vuosina 1989–2013 kas-
voi asumisväljyys Helsingissä vain 3,6 %, kun koko maassa väljyyden 
kasvu oli 8,8 %. Luodon (Larsmo) kunnan jälkeen asutaan Helsingissä 
toiseksi ahtaimmin koko Suomessa. Helsingin asumisväljyys on keski-
määrin 34,1 m². Koko maan tasolla on asumisväljyys 39,8 m², mikä on 
lähes samaa tasoa kuin Ruotsissa (42 m²). Viime vuosina on Helsinkiin 
rakennettu voittopuolisesti pieniä asuntoja. Vaikka kansainvälisestikin 
on niin, että suurkaupunki- ja metropolialueilla asumisväljyys on muuta 
maata pienempi, merkitsee näin suuri ero asumisväljyydessä käytän-
nössä sitä, että osa lisäasuntorakentamisen volyymistä tullaan Helsin-
gissä käyttämään asumisväljyyden kasvattamiseen.

Juuri valmistunut VTT:n selvitys tarkastelee koko maan asuntotuotanto-
tarvetta vuosina 2015–2040 (Terttu Vainio: Asuntotuotantotarve 2015–
2040. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 2016). Selvityksen mukaan 
olisi vuoteen 2040 mennessä Helsingin seudulle (MAL-sopimuksen 
mukaiselle alueelle) rakennettava konservatiivisen skenaarion mukaan 
260 000 asuntoa (noin 10 500 asuntoa vuodessa) ja kaupungistumiss-
kenaarion mukaan 350 000 asuntoa (noin 14 000 asuntoa vuodessa). 
Konservatiivisessa skenaariossa koko Helsingin seudun asuntotuotan-
nosta olisi Helsinkiin rakennettava 40 prosenttia seudun asunnoista (4 
600 as/v). 

Ohjelman eräistä tavoitteista rakennuslautakunta toteaa seuraavaa.
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Tavoite 2 Tontinvaraus ja –luovutus

Kaupungin luovuttamien kerrostalotonttien osalta on tavoitteeksi asetet-
tu, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuus-
vaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi. Viime 
vuosina on uudisrakentaminen ollut valtaosin energiatehokkuudeltaan 
C-luokkaa, pientalopuolella normaalia on B-luokka, tai entistä useam-
min A-luokka. Helsingin rakennusvalvontataksaan on jo parin vuoden 
ajan sisältynyt kohta, joka mahdollistaa matalaenergiatalona toteutetta-
valle asuinrakennukselle lupamaksun alennuksen. Alennus voi olla 20 
tai 30 % riippuen siitä, kuinka paljon rakennuksen lämpöhäviöiden las-
kennallinen energiankulutus vuositasolla alittaa vähimmäisvaatimukset 
täyttävän vertailurakennuksen vastaavan energiankulutuksen.

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Rakennuslautakunta pitää tärkeänä, että asemakaavojen toteuttamis-
kelpoisuuteen kiinnitetään korostuneesti huomiota. Sama koskee ase-
makaavojen riittävää joustavuutta. Eduskunnalle on annettu 
17.12.2015 hallituksen esitys 148/2015 vp, joka koskee rakentamisen 
poikkeamistoimivallan siirtämistä kokonaisuudessaan kunnille. Samas-
sa yhteydessä esitetään poistettavaksi maan kymmentä suurinta kau-
punkia koskevan määräaikaisen kokeilulain (1257/2010) ja sen jatkon 
samaa toimivaltaa koskeva sääntely tarpeettomana. Rakennuslauta-
kunta kuitenkin huomauttaa, että toisin kuin sen ja Helsingin kaupungin 
lausunnossa syksyllä 2015 esitettiin, ei hallituksen esitys toteutuessaan 
mahdollistaisi alueellisen poikkeamisen käyttöä uudisrakentamiseen. 
Nimenomaan pääkaupunkiseudulle olisi tärkeää, että alueellista poik-
keamista voitaisiin käyttää ei pelkästään olemassa olevan rakennus-
kannan osalta, vaan myös täydennysrakentamisluonteiseen uudisra-
kentamiseen. Tätä koskeva mahdollisuus olisi luontevaa sisällyttää 
osaksi määräaikaista kokeilulakia.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Ohjelman mukaan huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijai-
sesti tontinluovutusehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla 
maalla voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

Rakennuslautakunta viittaa tähänastisiin kokemuksiin ja toteaa, että 
huoneistotyyppijakauman ohjaus on hyödyllistä sovittaa kulloisenkin 
alueen sijaintiin ja muihin olosuhdetekijöihin. Tietyillä uusilla alueilla on 
ilmennyt vaikeuksia löytää asukkaita suuriin perheasuntoihin, jolloin 
joissakin tilanteissa on päädytty joko uusiin tontinluovutuksiin tai poik-
keuksiin asemakaavamääräyksistä. Tiukkojen huoneistotyyppimää-
räysten ohella voi olla tilanteesta riippuen käyttökelpoista edellyttää 
kaavamääräyksillä tiloilta joustavuutta ja asuntojen yhdisteltävyyttä.
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Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Rakennusvalvontavirasto on ollut aloitteentekijänä lähdettäessä kehit-
tämään erityistä Helsinki-kerrostalokonseptia. Loppusyksystä 2015 
osoitettiin kaupungin taholta Tankovainion alueelta Mellunkylästä muu-
tama tontti, joille kiinnostuneet toimijat voivat lähteä toteuttamaan pio-
neeriluonteisesti Helsinki-kerrostaloa. Hankkeessa on osin samoja piir-
teitä, kuin asuntotuotantotoimiston ns. Make-konseptitalossa (malliker-
rostalo). Helsinki-kerrostalon ideana on luoda kustannustehokas ratkai-
su, jonka avulla päästään toteuttamaan erisuuruisia ja myös eri materi-
aaleihin perustuvia, olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäviä 
kerrostaloja. Esikuvana on aikoinaan myös rakennusvalvontaviraston 
aloitteeseen perustunut Helsinki-pientalokonsepti.

Rakennusvalvonnasta on ollut edustaja mukana kaupungin Hissiprojek-
tissa. Pääkaupunkiseudulle on nyttemmin perustettu myös alueellinen 
hissiryhmä, joka edistää jälkiasennushissien aikaansaamista muun 
muassa ohjeistuksella ja neuvonnalla. Hissien rakentamiskysymykset 
ovat olleet toistuvasti esillä Helsingin rakennusvalvonnan eri tahoille 
suunnatuissa infotilaisuuksissa, jotka parhaimmillaan ovat keränneet yli 
500 osallistujaa. Hissiprojektin infoaineistoa on myös pysyvästi esillä 
rakennusvalvontaviraston Tellinki-neuvontapisteessä.

Hajautetun energiatuotannon ja uusiutuvien energialähteiden edistämi-
seksi vapautettiin Helsingin vuoden 2010 rakennusjärjestyksessä toi-
menpideluvan hakemiselta kaikilla tonteilla ilmalämpöpumpun, maa-
lämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, raken-
nelmaan tai pihamaalle.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Esittelijätiedot
virastopäällikkö
Lauri Jääskeläinen

Lisätiedot
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin: 310 26220

lauri.jaaskelainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 28.01.2016 § 17

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 
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Helsinki on nuorten kuntalaisten asumisen riittävän ja tasapainoisen 
järjestämisen kannalta vaikea kaupunki. Pienistä kohtuuhintaisista ja –
vuokraisista asunnoista, jotka sijaitsevat hyvien  joukkoliikenneyhteyk-
sien varrella, on jatkuvaa niukkuutta. Helsingissä siirtyy vuosittain 
asuntomarkkinoille tuhansia uusia oman kaupungin nuoria asukkaita ja 
samaan aikaan kotimaasta ja ulkomailta saapuu runsaasti opiskelijoita 
kilpailemaan rajallisesta asuntotarjonnasta. Nuorten aikuisten kanssa 
samoista pienasunnoista kilpailee laaja ja kasvava yksin asuvien kunta-
laisten joukko. Voimakas pienten vuokra-asuntojen kysyntä on näkynyt 
erityisesti pienten asuntojen vuokratason nousuna. Työssäkäyvien nä-
kökulmasta on kuvaavaa, että Helsingissä palkkataso on 1.1-kertainen, 
mutta asuntojen neliöhinnat ovat kaksinkertaisia koko maan tilantee-
seen verrattuna.

Kaupunki kumppaneineen on viimeksi kuluneiden vuosien aikana pys-
tynyt tuottamaan uusia nuorisoasuntoja ja opiskelija-asuntoja yli tavoi-
tetason. Lisäksi nuoriso- ja opiskelija-asuntoja on rakenteilla muun 
muassa uusiin merellisiin kaupunginosiin. Myös työssäkäyvien ja työ-
markkinoille tulevien nuorten asunnontarpeesta huolehtiminen on mer-
kittävä osa Helsingin asuntopolitiikkaa. Nuorisoasuntojen suunnittelus-
sa on keskeistä kuten opiskelija-asunnoissakin eli asunnon koon ja si-
jainnin vastaavuus nuorten tarpeisiin. Lisäksi tilaratkaisut tulisi suunni-
tella asukaslähtöisesti.  Nuorisolautakunta esittää, että nuorille raken-
nettuja vuokra-asuntoja tulisi tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä. Sa-
malla tulisi huomioida alueen viihtyvyys ja, että monissa nuorisoasun-
noissa asuu myös lapsiperheitä

Nuorisoasiainkeskus on etsinyt myös uusia ratkaisuja nuorten asumi-
sen ongelmiin. Oman muotoinen koti on kaupungin kolmevuotinen han-
ke, jonka päätoteuttajana on nuorisoasiainkeskus ydinkumppaneinaan 
Nuorisoasuntoliitto ja Y-Säätiö. Hankkeen asumiskokeiluja tehdään yh-
dessä nuorten kanssa ja niitä mallinnetaan kaikkien halukkaiden käyt-
töön. Kokeiluja on tähän mennessä tehty kausiasumisessa Vartiosaa-
ressa, kimppa-asumisessa Kannelmäessä entisessä nuorisokodissa ja 
vanhusten palvelutalossa Laajasalossa. Kokeiluissa on saatu aikaan 
hyviä tuloksia. Hankkeessa selvitetään myös kaupungin nykyisiä nuor-
ten asumiseen soveltuvia tyhjiä tiloja.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki tuottaa jatkuvasti sekä 
uusia nuoriso- ja opiskelija-asuntoja että lisää nykyisestä asuntokan-
nasta kohdennettuja asuntoja asuntomarkkinoille tuleville nuorille. Var-
sinkin nuorisoasuntojen merkitys nuorten asunnottomuuden ja myös 
syrjäytymisen riskien ennaltaehkäisyssä on huomattava. Niillä voidaan 
tukea nuorten itsenäistymisen mahdollisuuksia että syrjäytymisvaaras-
sa olevien nuorten tilanteiden vakiinnuttamista. Lisäksi lautakunnan nä-
kemyksen mukaan uusien nuorisoasuntojen sijoittelulla esimerkiksi täy-
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dennysrakentamisalueille voidaan vaikuttaa tasapainottavasti vanhojen 
alueiden asuntokantaan ja asukasrakenteeseen. Uusien nuorten asuk-
kaiden kautta on mahdollista tuottaa elävämpää, rikkaampaa ja moni-
muotoista kaupunkirakennetta, jossa uudenlaisilla kohtaamisen aree-
noilla voidaan tuottaa asukkaiden tarpeiden mukaista yhteistoiminnalli-
suutta. Lisäksi nuorisolautakunta painottaa nuorten näkemysten kuule-
mista ja nuorten osallistamista nuorten asumisratkaisujen suunnitteluun 
ja kehittämiseen.

Käsittely

28.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Timo Kontio

Esittelijä lisäsi lausunnon toisen kappaleen loppuun seuraavan kohdan: 
"Nuorisolautakunta esittää, että nuorille rakennettuja vuokra-asuntoja 
tulisi tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä. Samalla tulisi huomioida alu-
een viihtyvyys ja, että monissa nuorisoasunnoissa asuu myös lapsiper-
heitä." 

Vastaehdotus:
Helena Kantola: Nuorisolautakunta esittää, että Helsingissä selvitetään 
mahdollisuudet kokeilla samanlaista ”miniasunto” –nimistä vuokra-
asuntokonseptia, kuin Vantaan Martinlaaksossa on tehty.  

Kantolan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 6

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Asuntolautakunta antoi AM-ohjelmaluonnoksesta 2016 seuraavan lau-
sunnon:

Asuntotuotannon määrä

Ohjelman tuotantotavoite on asetettu 5 500 asuntoon. Ottaen huo-
mioon väestönkasvun se on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Lisäk-
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si se on haasteellinen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kannalta. Ta-
voitteen saavuttamiseen vaikuttaa myös suhdannetilanne, erityisesti 
asuntojen kysyntä markkinoilla. On hyvä, että ohjelmassa painotetaan 
edelleen täydennysrakentamista olemassa oleville alueille ja sosiaali-
sen sekoittamisen periaatteita uusilla asuinalueilla. 

Aravavuokra-asunnot

Aravavuokra-asuntojen osuus on nostettu 25 prosenttiin, kokonaismää-
räksi tulee 1 375 asuntoa. Muutos on lähinnä kosmeettinen, koska ara-
vatuotantona toteutetut opiskelija- ja nuorisoasunnot on nyt siirretty vä-
limuodon asunnoista aravavuokra-asuntojen luokkaan, minne ne kuulu-
vatkin. Opiskelijoille ja nuorille on tavoitteena 300 asuntoa, joten muita 
aravavuokra-asuntoja tuotettaisiin 1 075. Ohjelmassa ei määritellä sitä 
kuinka suuri osuus näistä on erityisryhmille (kehitysvammaiset, vaikea-
vammaiset, vanhusväestö jne.) tarkoitettuja. Olisi tärkeää asettaa mää-
rällinen tavoite tavallisille aravavuokra-asunnoille, koska tällä tarjonnal-
la on enemmän merkitystä asuntomarkkinoilla.

Valtion asuntopolitiikka tiukentaa aravaehtoja

Omakustannusvuokra

Valtioneuvoston asetuksen muutos vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-
keustalolainojen korkotuesta on hyväksytty 7.1.2016. Valtion tukemien 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perit-
tävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen 
enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alenne-
taan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Lisäksi lainanlyhen-
nysten määrää uusissa korkotukilainoissa lisätään lainan alkuvuosina 
korkotukilainajärjestelmän houkuttelevuuden parantamiseksi. Asetus-
muutoksella pyritään poistamaan eroja eri yhteisöjen omistamien val-
tion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokra- ja käyttövasti-
ketasoissa ja hillitsemään asumiskustannusten nousua. Omarahoitus-
koron enimmäismäärän vähentäminen on selkeä heikennys omistajalle. 

Tulorajat

Hallitusohjelmassa esitetään, että ”Ara-vuokra-asuntojen asukasvalin-
toja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä asu-
kasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat. Asukkaan tulot tar-
kistetaan ara-vuokra-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä 
sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein. Siirtymäaika asun-
nosta on kaksi vuotta. Ara-asuntojen asukasvalinnasta voidaan poiketa 
tapauksissa, joissa julkinen tuki ei johda epäterveeseen asukaskilpai-
luun yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa.” Lisäksi hallitusoh-
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jelmassa linjataan toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden ja vaikeasti 
työllistyvien erityisestä suosimisesta asukasvalinnassa.

Tulorajojen palauttaminen valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan 
ja toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden sekä vaikeasti työllistyvien eri-
tyinen suosiminen eivät edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta 
asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Huo-
no-osaisuuden keskittymisen kasvaminen aiheuttaa vakavan segregaa-
tiouhan aravavuokrataloihin ja aravavuokratalovaltaisille alueille, ja se 
vaikeuttaa aravakohteiden tuotantoa täydennysrakentamisalueilla. 
Vuokrataloalueiden slummiutuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti 
kun tulorajat tarkistetaan asunnonvaihtojen yhteydessä. Se aiheuttaa 
myös asumista epäsopivissa asunnoissa kun tarvittavasta vaihdosta pi-
dättäydytään.

Tulorajoja koskeva valtioneuvoston päätös on valmisteltu. Asia hyväk-
syttäneen tammikuussa, ja asetuksen muutos on tulossa voimaan 
1.4.2016.

Uusi lyhyen korkotuen (10-vuotinen) tuotantomalli

Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti on valmisteltu uutta 
lyhyen korkotuen mallia, jonka tavoitteena on houkutella uusia toimijoi-
ta mukaan vuokra-asuntotuotantoon. Uudessa mallissa on vähemmän 
sääntelyä kuin perinteisessä aravatuotannossa. Aika näyttää lähteekö 
uutta tuotantoa tällä mallilla liikkeelle. Joka tapauksessa kaupunki rat-
kaisee mallin käynnistymisen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta. 
Mihin hallintamuotoon se sijoitetaan kaupungin asunto-ohjelmassa? 
Lakia tästä mallista ei ole vielä valmistunut.

Kaupungin intressit arava-asuntotuotannossa

Aravavuokra-asunnot ovat merkittävässä roolissa Helsingin asunto-
markkinoilla ja tarjoavat matalapalkka-alojen, lähinnä palvelusektorin, 
työntekijöille mahdollisuuden järjestää asumisensa kaupungissa, työ-
paikkojen läheisyydessä. Hallitusohjelman linjaukset ja järjestelmän 
muutokset tulevat nopeasti muuttamaan asukasrakenteen ja rajaa-
maan asuntokannan käyttöä. Siksi Helsingin tulee pyrkiä voimakkaasti 
vaikuttamaan järjestelmän ehtoihin. Asuntolautakunta ja kaupunginhal-
litus ovat lausunnoillaan vastustaneet aravaehtojen tiukennuksia. Tätä 
asiaa kannattaa pitää esillä vielä MAL-neuvotteluissa yhteistyössä mui-
den seudun kuntien kanssa. 

Jos valtion tukeman asuntotuotannon ehdot kiristyvät siten, että ne 
ovat haitallisia kaupungin oman asuntostrategian kannalta, kannattaa 
aravajärjestelmästä irtautumista harkita. Nykyisen hallituksen asunto-
poliittiset linjaukset aravajärjestelmän ehtoihin eivät edistä metropolia-
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lueen kehittämistä, eivätkä ne tue kaupungin omia tärkeitä tavoitteita, 
hyvää asukasrakennetta, asuntokannan joustavaa käyttöä ja segregaa-
tion torjuntaa.

Välimuodon asunnot

Välimuodon asuntoja tavoitellaan 1 925, joka vastaa 35 prosentin 
osuutta. Välimuodoiksi luetaan mm. Hitas- ja asumisoikeusasunnot. 
Välimuoto on hieman vaikeasti avautuva käsite, koska se sisältää sekä 
hinta- ja laatusäänneltyä vapaarahoitteista että valtion tukemaa asunto-
tuotantoa. 

Hitas on rahoitusmuodoltaan vapaarahoitteista, joten tuotteen voisi si-
joittaa myös osaksi vapaarahoitteista tuotantoa. Hitas-tuotannolle ei ole 
asetettu tontinluovutusta ohjaavaa määrällistä tavoitetta. Tuotantota-
voitteen määrittely on perusteltua, koska tällä kohtuuhintaisella tuotan-
nolla on hyvä kysyntä ja se mahdollistaa mm. lapsiperheiden asumisen 
kaupungissa. 

Hitas-järjestelmän prosessissa on asuntotuotantoa nimikkeellä ”hinta-
kontrolloidut omistusasunnot”.  Hankkeet esitellään ja hyväksytään hi-
tas-järjestelmässä, mutta jälkimarkkinoita ei säännellä, joten jälleen-
myyntihinta on vapaa. Tämä tuote tulisi nimetä sitä paremmin kuvaa-
valla nimikkeellä ”puoli-hitas”. Puoli-hitaksen osuus tulisi myös määri-
tellä ohjelmassa. 

Valtio tukee asumisoikeutta myöntämällä korkotukea tuotannon rahoi-
tukseen. Asumisoikeusasunnoille ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, 
jonka avulla myös tämän rahoitusmallin tuotantoa voitaisiin ohjata. Asu-
misoikeuden kysyntä on ollut Helsingissä korkealla tasolla. Siksi tuo-
tantotavoitteen määrittely tälle mallille on perusteltua.

Välimalliin luetaan myös Aran tukemat, takauslainoin toteutettavat 
vuokra-asunnot ja korkotuella toteutettavat omaksi lunastettavat vuok-
ra-asunnot. Näille Aran tuotteille ei ole viime aikoina ollut suurta tuotan-
toa.

Osaomistusasuntoja ei ole viime aikoina juurikaan tuotettu, tuotteen 
painoarvo on vähäinen.

Sääntelemättömät vuokra- ja omistusasunnot

Sääntelemättömälle tuotannolle on varattu 40 prosentin osuus, 2 200 
asuntoa. Sääntelemättömässä tuotannossa on vaikea tietää asunnon 
loppukäytön hallintamuotoa, vuokraa vai omistusta. Sen vuoksi vapaa-
rahoitteiselle vuokra-asuntotuotannolle ei ole järkevää asettaa erillistä 
määrätavoitetta.  
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Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Helsingin asuntotuotannon ohjauksessa luovuttiin vuonna 2012 koko 
tuotantoa koskevasta keskipinta-alatavoitteesta ja siirryttiin huoneisto-
tyyppijakauman ohjausmalliin, jonka keskeinen tavoite on perheasun-
noiksi soveltuvien asuntojen määrän kasvu. Perheasunnolla tarkoite-
taan vähintään kahden makuuhuoneen eli kolmen huoneen asuntoa. 
Vuodesta 2012 vuoteen 2014 on perheasuntojen osuus asuntotuotan-
nosta kasvanut, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta helsinkiläisten asumis-
väljyyteen, mikä on säilynyt noin 34 m²:nä henkilöä kohden. Helsingin 
asuntokannasta 59 prosenttia on pienasuntoja, yksiöitä ja kaksioita.

Lapsiperheiden asumismahdollisuuksia ja perheasuntojen tarjontaa on 
syytä aktiivisesti parantaa, jotta mahdollistetaan lapsiperheiden asumi-
nen Helsingissä. Perheasuntokannan rakentamisen turvaamiseksi kau-
punki sääntelee uudistuotannon huoneistotyyppijakaumaa. Sääntely on 
ulotettu koskemaan hitasomistusasuntoja ja sääntelemättömiä omistu-
sasuntoja. Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona to-
teutetaan perheasuntoina 50–60 prosenttia valmistuneista asunnoista 
ja sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla 
30–40 prosenttia valmistuneista asunnoista. Sääntely ei koske vuokra- 
eikä asumisoikeusasuntoja. 

Yksityisellä sektorilla rakennetaan paljon pieniä vuokra-asuntoja. Asun-
tomarkkinoilla, vapaarahoitteisessa ja nuorille aikuisille suunnatussa 
vuokra-asuntotuotannossa, on tuotettu runsaasti pienasuntoja, koska 
niillä on hyvä kysyntä ja liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa. 
Pienasuntoja tuotetaan varmaankin riittävästi, eikä niiden tuotantoa tar-
vitse erityisesti edistää.

Perheasuntojen tuotannon ohjaus on perusteltua ja toteumaa on syytä 
seurata tarkasti. Asunto-ohjelman seurannan ja raportoinnin avulla saa-
daan selville nyt noudatetun sääntelyn kautta tuotettujen perheasunto-
jen määrä.   

Hissiprojekti vanhan asuntokannan kehittämisessä

Helsingin väestön ikääntyessä tarvitaan lisää hissejä vanhaan asunto-
kantaan. Hissien rakentamista edistetään hissiprojektilla. Kaupungin 
hissiasiamies neuvoo jälkiasennushissien suunnitteluun ja rakentami-
seen liittyvissä kysymyksissä. Asunto-osasto käsittelee ja hyväksyy 
kaupungin hissiavustukset, joilla rahoitetaan 10 prosenttia jälkiasenne-
tun hissin kustannuksista silloin kun valtio on myöntänyt 50 prosentin 
avustuksen.  Vuonna 2015 hissiavustuksilla valmistui 66 hissiä. Kau-
pungin osuus avustuksista oli vajaat 1,5 miljoonaa euroa. 
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Olisi tarkoituksenmukaista, että hissiprojektin hallinnointi keskitettäisiin 
asunto-osastolle, jolloin myös kaupungin hissiasiamies työskentelisi 
asunto-osastolla. Näin hissiavustusta voitaisiin markkinoida ja toimeen-
panna yhdessä toimipisteessä. Sillä tavalla avustuksen tarve voidaan 
nykyistä paremmin ennustaa. 

Turvapaikanhakijoiden ja muun kielisen väestön vaikutukset asuntomarkkinoilla

Helsingissä asui vuoden 2015 alussa 83 549 vieraskielistä eli muuta 
kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Vie-
raskielisten osuus Helsingin väestöstä on 13,5 prosenttia. Yli 60 pro-
senttia kaupungin väestönkasvusta vuonna 2014 tuli vieraskielisistä. 
Helsingissä asuu useampi kuin joka neljäs Suomen vieraskielisistä, ja 
itäisessä suurpiirissä useampi kuin joka neljäs Helsingin vieraskielisis-
tä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät puhuvat äidinkielenään venäjää, 
viroa, somalia tai englantia.

Helsingin väestönkasvu perustuu siis suurelta osin vieraskielisten asuk-
kaiden määrän kasvuun, jota tulevat voimistamaan syksyn 2015 pako-
laiskriisin myötä Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat.

Viime vuonna turvapaikanhakijoita tuli noin kymmenkertainen määrä ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna. Ilmiö saattaa jäädä pysyväksi ja tulevai-
suudessa se on syytä huomioida asuntopolitiikassa ja muussa suunnit-
telussa. Asuntomarkkinoilla turvapaikanhakijat näkyvät vasta viipeellä, 
noin kuudesta yhdeksään kuukauden kuluttua maahan saapumisesta, 
mikä on turvapaikkahakemuksen käsittelyn arvioitu kesto. Oleskelulu-
van saaneet ovat vapaita muuttamaan Suomessa haluamalleen paik-
kakunnalle. Ennusteiden mukaan tänä vuonna noin 3000 oleskeluluvan 
saanutta hakeutuu Helsinkiin, mikä tulee aiheuttamaan kysyntäpiikin 
vuokra-asuntomarkkinoilla. Kaupungin vuokra-asuntoa voi hakea, kun 
on saanut vähintään vuoden pituisen oleskeluluvan. Kun edullisia vuok-
ra-asuntoja ei ole riittävästi tarjolla, asuntoja tullaan hakemaan myös 
vapailta markkinoilta. Asuntojen puute saattaa johtaa kriisimajoituksen 
rajuun kasvuun. 

Sote-uudistuksen vaikutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee Helsingissä 
vaikuttamaan erityisryhmien käytössä oleviin asuntoihin sekä sosiaali- 
ja terveysviraston palvelussuhdeasuntoihin. Esitetyssä uudistuksessa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta itsehal-
lintoalueille.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvirasto vastaa Helsingissä helsinkiläis-
ten erityisryhmien asumisen ja palveluiden järjestämisestä. Osan eri-
tyisryhmien asunnoista omistaa Helsingin kaupunki ja osa hankitaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 117 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/3
22.06.2016

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

ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta. On oletettavissa, että sosiaali- ja 
terveysviraston käyttämät ja välivuokraamat asunnot ja asumispalvelu-
yksiköt eivät siirry sellaisenaan uudelle sote-organisaatiolle, vaan jää-
vät kaupungin omistukseen ja hallinnoitavaksi. 

Sosiaali- ja terveysvirastolla on lisäksi käytössään kaupungin omista-
mia palvelussuhdeasuntoja, jotka on vuokrattu sosiaali- ja terveysviras-
ton henkilökunnalle. Palvelurakenneuudistuksen jälkeen palvelussuh-
deasuntoja tarvitaan vähemmän omalle henkilökunnalle. Toisaalta hen-
kilökunta, jonka työsuhde siirtyy itsehallintoalueille, tarvitsee edelleen 
asuntoja. 

Itsehallintoalueille siirtyvät tehtävät

Ympäristöministeriö on esittänyt eräitä asumiseen liittyviä tehtäviä siir-
rettäväksi itsehallintoalueille. Näitä ovat rakennusvalvontatoimi, erityis-
ryhmille tarkoitettujen asuntohankkeiden puoltaminen (esim. huonokun-
toiset vanhukset, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat), 
kuntien alueidenkäytön suunnittelu ja edistäminen. Sote-uudistus ja it-
sehallintoalueet tulevat aiheuttamaan muutoksia, joihin täytyy varautua 
ja valmistautua lähitulevaisuudessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 190
Vuoden 2015 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kä-
sittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2015

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaises-
ti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo-
delta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asian-
omaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen johdosta

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015

4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttä-
vyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hy-
väksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu 
käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asi-
aa koskevat ehdotukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet
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1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
2 Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016
4 Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016
5 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

12.5.2016
6 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

24.5.2016
7 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016
8 Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016
10 Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016
11 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016
12 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
13 Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016
14 Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016
15 Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016
16 Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
17 Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016
18 Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016
19 Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016
20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016
21 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016
22 Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016
23 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016
24 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016
25 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016
26 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016
27 Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016
28 Tilintarkastuskertomus 2015
29 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kohta 4 Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
KPMG Julkishallinnon Palvelut 
Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä 
on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
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koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lau-
takunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, 
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä val-
tuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 
22.6.2016. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilin-
tarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 ja tarkastus-
lautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut 
kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien lausunnot. Lisäksi val-
tuusto päättää kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perus-
teella vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 2015.

Tilintarkastuskertomus

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, 
on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vas-
tuullisen tilintarkastajan, JHT, KHT Leif-Erik Forsbergin 26.4.2016 alle-
kirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2015. Tilintarkastus-
kertomus on esityslistan liitteenä. 

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouk-
sessa 4.5.2016 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymis-
tä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tili-
kaudelta 2015. Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 
26.4.2016 päivätyn yhteenvetoraportin vuoden 2015 tilintarkastuksesta, 
joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun 
muassa kaupungin johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä 
hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetora-
porttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 4.5.2016. Yhteenvetora-
portti on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi jaostoa ovat valmistelleet yhteistyössä tar-
kastusviraston kanssa vuoden 2015 arviointisuunnitelmaan sisältyneis-
tä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 
13.4.2016. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Lausunnot

Tarkastuslautakunta on aiempaa käytäntöä noudattaen Helsingin kau-
pungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n mukaisesti pyytä-
nyt arviointikertomuksesta 11.5.2016 mennessä lausunnot kaupungin-
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hallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot ovat 
esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt aiempaa käytäntöä noudat-
taen, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan 
valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toi-
menpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhty-
neet arviointikertomuksen johdosta. Menettely vastaa kuntalain 121 §:n 
säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle 
lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
2 Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016
4 Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016
5 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

12.5.2016
6 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

24.5.2016
7 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016
8 Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016
10 Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016
11 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016
12 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
13 Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016
14 Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016
15 Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016
16 Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
17 Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016
18 Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016
19 Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016
20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016
21 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016
22 Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016
23 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016
24 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016
25 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016
26 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016
27 Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016
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28 Tilintarkastuskertomus 2015
29 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kohta 4 Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
KPMG Julkishallinnon Palvelut 
Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2016 § 59

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä 
päättäisi

 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot

 kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015
 myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä-
väalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580
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arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 191
Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti:

- hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia on 18 601 364,41 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                      
2 465 659,64 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan 

Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,               
4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -lii-
kelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-
palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittä-
mispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin 
kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan 

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijää-
mä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 euroa 
ja innovaatiorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään rahasto-
jen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. 

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 125 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kj/5
22.06.2016

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

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                               
2 832 500,00 euroa. 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,        
2 898 228,85 euroa. 

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa. 

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen 
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hy-
väksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu 
käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asi-
aa koskevat ehdotukset.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu 
Rene Hurstin kannattamana ehdottanut, että tilinpäätöksen kohta (14) 
muutetaan kuulumaan: Muun toiminnan ylijäämä varaus- ja rahastokir-
jausten jälkeen, 21 357 213,30 euroa kirjataan kaupungin toimintapää-
omaan käytettäväksi alibudjetoinnin korjaamiseen, erityisesti työllistä-
miseen, vanhuspalveluihin, lapsiperheiden palveluihin, mielenterveys- 
ja päihdehuoltoon sekä koulujen ym tilojen vuokriin rakentamis- ja kor-
jauskulujen kattamiseksi. 

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

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että seuraavissa arviointikertomuksissa 
pyritään huomioimaan selkeämmin myös onnistumiset ja uudet 
innovaatiot.

Valtuutettu Rene Hursti oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että asuntotuotantotoimiston tulee seurata 
ja valvoa myös kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteiden 
toteutuminen tavoitteiden mukaisesti.
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Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Ensin äänestetään vastaehdotuksesta, minkä jälkeen toivomusponsien 
hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

19 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksyt-
ty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Tilinpäätöksen kohta (14) muutetaan kuulumaan: Muun toi-
minnan ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 21 357 213,30 
euroa kirjataan kaupungin toimintapääomaan käytettäväksi alibudje-
toinnin korjaamiseen, erityisesti työllistämiseen, vanhuspalveluihin, lap-
siperheiden palveluihin, mielenterveys- ja päihdehuoltoon sekä koulu-
jen ym tilojen vuokriin rakentamis- ja korjauskulujen kattamiseksi. 

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Eero Heinä-
luoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hytti-
nen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Katri Ko-
rolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 2
Gunvor Brettschneider, Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen.

20 äänestys

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

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että seuraavissa arviointikertomuk-
sissa pyritään huomioimaan selkeämmin myös onnistumiset ja uudet 
innovaatiot.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Ma-
ria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Pentti Arajärvi, Henrik Nyholm

Tyhjä: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jas-
min Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jes-
sica Karhu, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo
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Poissa: 1
Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirpa Asko-Selja-
vaaran ehdottamaa toivomuspontta.

21 äänestys

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

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että asuntotuotantotoimiston tulee 
seurata ja valvoa myös kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteiden 
toteutuminen tavoitteiden mukaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 17
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhak-
ka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Katri Korolainen, Risto Rautava

Tyhjä: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Tuulikki Vuorinen
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Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Rene Hurstin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kesä-
kuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin 
kaupungin tilinpäätöksen.

Vuosi 2015 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotet-
tua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarvion mukai-
sesti, ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat talousarviossa enna-
koitua enemmän. Korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Si-
ten vuosikate toteutui 114 miljoonaa euroa talousarviota parempana. 

Verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja 
vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kun-
nallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja 
kertyi 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuuksia 
kertyi järjestelmäuudistuksen myötä 29 miljoonaa euroa talousarviossa 
ennakoitua enemmän.
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Kaupungin taloudellinen asema on muuttunut vuodesta 2014 oleellises-
ti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. 
Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n liikevoitot eivät enää vuonna 
2015 sisälly kaupungin vuosikatteeseen, minkä seurauksena kaupun-
gin tulorahoituksen taso aleni selvästi aikaisemmista vuosista.

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin 
kaupungin kassavaroja pienentämällä. Energia- ja satamatoimintojen 
siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pie-
nentää.

Vuoden 2015 vuosikate kattoi poistoista 68,7 prosenttia.

Kaupungin tilikauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden 
vertailukelpoinen tulos oli 188,5 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 
2015 kirjanpidollisen tuloksen muodostumiseen vaikuttivat Helsingin 
Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kulukirjaukset. Ra-
hoitusmenoihin sekä arvonalentumisiin muodostuneet kirjaukset hei-
kensivät tulosta yhteensä -67 miljoonan euron verran. Vastaavasti 
eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät paransivat 
tilikauden tulosta noin 34 miljoonalla eurolla. 

Tuloksen heikentyminen vuodesta 2014 oli seurausta siitä, että yhtiöi-
tettyjen liikelaitosten tulokset eivät olleet enää parantamassa kaupun-
gin tulosta. 

Kaupungin oman toiminnan osalta kulujen kasvu oli noin prosentin eli 
strategiatavoitteen tasolla. Kaupungin strategian tavoitteena on, että 
velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttöme-
nojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä 
vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna 
2015 strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot kasvoivat 2,9 prosent-
tia kun tavoitteen mukaan kulujen kasvun olisi tullut jäädä 0,9 prosent-
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tiin. Strategiatavoitetta korkeampi kulujen kasvu oli toiminnoissa, joihin 
kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikut-
taa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa 
(HUS) 37 miljoonaa euroa (7,0 prosenttia), työmarkkinatuen kuntao-
suudessa 24 miljoonaa euroa (74 prosenttia) ja vastaanottokeskustoi-
minnoissa 7 miljoonaa euroa (48 prosenttia). Strategiatavoitteen mu-
kaista kulujen kasvua korkeampi kulujen kasvu vuonna 2015 selittyy lä-
hes kokonaan edellä mainittujen toimintojen kulujen kasvulla.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Helsingin kaupungin investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2015 oli 
46,8 Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät in-
vestointikirjaukset sekä eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjan-
pidolliset erät huomioiden. Vertailukelpoinen investointien tulorahoi-
tusprosentti oli 54,4 (investointimenot 492,4 miljoonaa euroa edellä 
mainitut kirjanpidolliset erät pois laskien).

Kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna olivat 466,3 mil-
joona euroa. Investointeihin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liike-
toimintakauppaan (44,6 M€) sekä eräisiin apporttiluovutuksiin (34,1 
M€) liittyviä kirjanpidollisia kirjauksia. Ilman näitä kirjanpidollisia kirjauk-
sia vuoden 2015 investoinnit olivat 388 miljoonaa euroa (391 miljoonaa 
euroa vuonna 2014). Investointien toteuma alitti siten strategiakaudelle 
asetun 435 miljoonan euron investointitason.
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Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2015 
on -167 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava vertailukelpoinen 
luku oli 22,6 miljoonaa euroa. 

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin 
kaupungin kassavaroja pienentämällä -67,5 miljoonalla eurolla. Ener-
gia- ja satamatoimintojen siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmius-
puskuria voitiin hallitusti pienentää. 

Kassavarojen pienentämisen lisäksi tulorahoituksen ja investointitason 
ero tuli katetuksi antolainojen lyhennysten ollessa uusia annettuja anto-
lainoja suurempia. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n lainojen ly-
hennykset sekä asuntotuotantoon annettujen lainojen lyhennykset pa-
ransivat rahoituksen rahavirtaa yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla. Li-
säksi rahoituslaskelman antolainasaamisten vähennyksiin sisältyy Hel-
singin Bussiliikenne Oy:n kauppaan liittyvä kirjanpidollinen noin 40 mil-
joonan euron kirjaus. Rahoituslaskelmassa Helsingin Bussiliikenne 
Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kirjanpidolliset kirjaukset näkyvät 
toisaalta investoinneissa menoina ja toisaalta antolainasaamisten vä-
hennyksissä tuloina. Meno- ja tulokirjaukset pitkälti kumoavat toisensa, 
eli niillä ei ole vaikutusta kaupungin rahoitukselliseen asemaan.

Kaupungin maksuvalmiuden tilanne mahdollisti kaupungin lainanoton 
ajoittamisen vuoden 2016 puolelle. Kaupungin lainakanta kasvoi vuon-
na 2015 vain 3,4 miljoonaa euroa. HKL-liikelaitoksen joukkoliikennein-
vestointien rahoittamiseen suunniteltua lainanottoa ei toteutettu vuonna 
2015.

Rahavarat vuoden lopussa olivat 67,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin 
vuoden alussa. Kassaylijäämä muodostui seuraavasti:
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Kaupungin taseen loppusumma kasvoi 45,5 miljoonaa euroa. Suurim-
mat lisäykset omaisuudessa olivat aineellisissa hyödykkeissä ja suu-
rimmat vähennykset rahoitusarvopapereissa. 
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Kaupungin taseen eroissa vuoden 2015 lopussa verrattuna vuoden 
2014 loppuun näkyy kauttaaltaan 31.12.2014 tehdyt Helsingin Energia 
liikelaitoksen, Palmia liikelaitoksen ja Satama liikelaitoksen yhtiöittämi-
set. Edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi vuoden 2014 tilinpäätöksen 
yhtiöittämisten kirjanpidollisten kirjausten seurauksena 1 397 miljoonaa 
euroa. 

Vuonna 2015 maksuvalmiusreservejä, ts. rahamarkkinasijoitusten sekä 
raha- ja pankkisaamisten yhteismäärää, on purettu yhteensä 80 miljoo-
nalla eurolla vuodenvaihteen 2014/2015 yhtiöittämisjärjestelyjen myötä 
pienentyneen maksuvalmiusreservitarpeen vuoksi. 

Lainoissa rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla lyhytaikaisten lainojen osuus 
on edellistä vuotta suurempi. Lyhytaikaiset raha- ja vakuutuslaitoslainat 
muodostuvat kokonaisuudessaan pitkäaikaisten lainojen vuoden 2016 
lyhennysmenoista. Lyhytaikaisten lainojen suurta osuutta selittää vuon-
na 2011 nostetun 200 miljoonan euron bullet-lainan erääntyminen 
vuonna 2016. 

Taseen tunnusluvut, jotka ilmaisevat vakavaraisuutta, rahoitusvaralli-
suutta ja velkaantuneisuutta, ovat kehittyneet seuraavasti:

Omavaraisuusaste, joka kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sie-
tokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on 
pysynyt hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ja väheni 77,9 prosenttiin 
vuonna 2015. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kunta-
talouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. 

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kuvaa kuinka paljon kunnan 
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pie-
nempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmin kunta selviytyy velan takai-
sinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnus-
luku on ollut nousussa vuoden 2012 jälkeen.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 vuosikate heikkeni vuodesta 
2014 noin 29 miljoonalla eurolla ollen 838 miljoonaa euroa. Heikennys 
johtui lähinnä Helen Oy:n liikevoiton laskusta verrattuna vuoteen 2014. 
Helsingin kaupungin vuosikate parani hieman vuonna 2015 edelliseen 
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vuoteen verrattuna (verrattaessa kaupungin vuosikatetta 2014 ilman 
yhtiöityneitä liikelaitoksia).

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 282 miljoonaa euroa ja se heikkeni 
edellisestä vuodesta 97 miljoonaa euroa (vuonna 2014 ylijäämää pa-
ransi liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet kertaluonteiset tilinpää-
tössiirrot). Vuonna 2015 ylijäämää heikensi osaltaan liikelaitosten yh-
tiöittämisistä seuranneet verovaikutukset, jotka nostivat maksettuja ve-
roja 20 miljoonaan euroon.

Konsernituloslaskelman satunnaisiin eriin sisältyy Helsingin Bussiliiken-
ne Oy:n liiketoimintakaupasta kaupunkikonsernille kirjautunut noin -24 
miljoonan euron tappio.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:
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Kaupunkikonsernin investoinnit olivat 1 075 miljoonaa euroa ja inves-
tointien tulorahoitusprosentti oli 78,5.

Kaupunkikonsernin vuoden 2015 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-57 miljoonaa euroa negatiivinen. Helsingin kaupungin toiminnan ja in-
vestointien rahavirtaan oli -167 miljoonaan euroa. 

Kaupunkikonsernin lainakanta 5 011 miljoonaan euroa (7 977 e/as.) ja 
tästä Helsingin kaupungin lainakanta 1 582 miljoonaa euroa (2 518 
e/as.). Konsernin lainasaamiset olivat 476 miljoonaa euroa (758 e/as.). 
Helsingin kaupungin lainasaamiset sekä rahoituslaskelmassa näkyvä 
antolainasaamisten vähennys eliminoituvat suurelta osin konsernirahoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 137 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kj/5
22.06.2016

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

tuslaskelmassa sillä pääosa Helsingin kaupungin antolainoista on kau-
punkikonsernin sisäisiä.

Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi 70 miljoonalla eurolla. Helsingin 
kaupungin osuus tästä oli 3 miljoonaa euroa. Konserniyhteisöjen laina-
kannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoi-
viin yhtiöihin.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden rahoituslaskelma muodostui 
seuraavasti:
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Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen Khs toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tu-
loksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 559

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia on 18 601 364,41 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                      
2 465 659,64 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan 
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Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,               
4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -lii-
kelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-
palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittä-
mispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin 
kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan 

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijää-
mä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 euroa 
ja innovaatiorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään rahasto-
jen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. 

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa. 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                               
2 832 500,00 euroa. 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,        
2 898 228,85 euroa. 

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa. 

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen 
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

21.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
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§ 192
Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kahden varajäsenen 
valinta

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tieto-
tekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Elisa Gebhardin Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituk-
sen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja

2. valita Joonas Lyytisen Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Otso Kivekäs ehdottanut 
Joonas Lyytistä uudeksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotek-
niikkajaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tieto-
tekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Elisa Gebhardin Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituk-
sen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja

2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Miriikka Laakkosen (SDP) 14.1.2015 (§ 8) ja 
Mikael Vakkarin (Vihr.) 3.2.2016 (§ 23) kaupunginhallituksen tietotek-
niikkajaoston varajäseniksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. Mikael Vakkari aloitti 23.5.2016 kaupunginkanslian hallinto-osas-
tolla projektipäällikkönä. Miriikka Laakkonen pyytää 1.6.2016 eroa kau-
punginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta. 

Kuntalain (365/1995) 35 §:n mukaan kunnan keskushallinnossa kun-
nanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Luottamushenkilön menettäes-
sä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamus-
henkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamus-
henkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen 
valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valit-
see kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tieto-
tekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee olla 
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vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain (365/1995) 33 ja 35 §:n 
mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 585

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tieto-
tekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Elisa Gebhardin Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituk-
sen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja
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2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta 
esittää Jouko Malisen uudeksi varajäseneksi Elisa Gebhardia.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 193
Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron ympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Eveliina Heinäluoman Matti Niemen uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Miriikka Laakkosen (SDP) 16.1.2013 (§ 5) 
ympäristölautakuntaan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Miriikka Laakkonen pyytää 1.6.2016 eroa ympäristölau-
takunnan varajäsenen luottamustoimesta.
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Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä 
(365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ympäristölautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 587

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron ympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja
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2. valita Eveliina Heinäluoman Matti Niemen uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta 
esittää Matti Niemisen uudeksi varajäseneksi Eveliina Heinäluomaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 194
Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäse-
nen luottamustoimesta ja

2. valita Jari Marjasen Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi va-
rajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selonteko-
na, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Otso Kivekäs ehdottanut 
Jari Marjasta uudeksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Martti Fromin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäse-
nen luottamustoimesta ja

2. valita ______________ Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaisek-
si varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Martti Fromin (Vihr.) 16.1.2013 (§ 5) eläin-
tarhan johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Martti From pyytää 27.5.2015 eroa eläintarhan johtokun-
nan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Martti Fromin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 586

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäse-
nen luottamustoimesta ja

2. valita ______________ Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaisek-
si varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 195
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden varajäsenen valinta

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mkaisesti

1. myöntää Petra Jääskeläiselle eron kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita Antton Rönnholmin Risto Kolasen uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Antton Rönnholmille eron kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita Petra Jääskeläisen Jaana Alajan uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Petra Jääskeläisen eronpyyntö
2 Antton Rönholmin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Petra Jääskeläinen (SDP) ja Antton Rönnholm (SDP) pyytävät eroa 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta varajä-
senten paikkojen vaihtamiseksi. Kaupunginvaltuusto valitsi Antton 
Rönnholmin 26.8.2015 (§ 184) ja Petra Jääskeläisen 9.10.2013 (§ 356) 
kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäseneksi.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on. Valittavien henkilöiden tulee olla vaalikelpoisia 
lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Petra Jääskeläisen eronpyyntö
2 Antton Rönholmin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 588

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Petra Jääskeläiselle eron kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita Antton Rönholmin Risto Kolasen uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Antton Rönnholmille eron kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita Petra Jääskeläisen Jaana Alajan uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

26.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 196
Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjär-
jestelmää koskevien osien hyväksyminen

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

 uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien 

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää 
koskevat osat liitteen 1 mukaisesti 

 että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpi-
teisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 

 että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosään-
nön toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä en-
nen hallintosäännön voimaantuloa 

 että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön 
toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen 
hallintosäännön voimaantuloa. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää, 
että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että 
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digi-
taaliseen asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa. (Laura 
Kolbe) 

  
 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen 

liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, 
toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö 
varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun tur-
vaamiseksi. (Wille Rydman)

  
 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 

jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitse-
mien asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien 
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kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavas-
tuullisina valmistelijoina. (Maija Anttila)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö 
Hakanen valtuutettu Sirkku Ingervon kannattamana ehdottanut, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että turvataan lautakuntien ja johtokun-
tien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toimialojen ja yksiköiden mää-
rittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henkilöstön osallistumista sekä sel-
vitetään ennen päätöksentekoa valtioneuvoston valmisteleman sote- ja 
aluehallinnon uudistuksen vaikutukset kunnan tehtäviin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

22 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun, jossa turva-
taan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudelleen toi-
mialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja henki-
löstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa valtioneu-
voston valmisteleman sote- ja aluehallinnon uudistuksen vaikutukset 
kunnan tehtäviin.

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin 
Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ni-
na Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
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Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Thomas Wallgren

Poissa: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen, Tuulikki 
Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti 
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen eh-
dottanut että kaupunginvaltuusto päättäsi hylätä esityksen ja velvoittaa 
kaupunginhallitusta valmistelemaan uuden esityksen, jossa ei keskitetä 
valtaa pieneen piiriin, turvataan lautakuntien ja yksiköiden riittävä mää-
rä sekä laajennetaan asukkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuk-
sia.

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

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotet-
tu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat neljä toivomuspontta:

 Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa kuullaan asukkai-
ta ja täsmennetään lähidemokratiaa koskevia esityksiä mm. 
osallistuvasta budjetoinnista.

  
 Valtuusto edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus nimetä 

edustajansa jatkovalmistelua varten muodostettaviin työryh-
miin.

  
 Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään mah-

dollisuus järjestää tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta 
omaksi yksiköksi.
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 Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään mah-

dollisuus järjestää kaupunginarkiston toiminta kaupunginkans-
lian hallinto-osastossa omaksi yksiköksi.

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Björn Månssonin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edellyttää, 
että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että 
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digi-
taaliseen asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa.  

Valtuutettu Pilvi Torsti oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään, miten 
tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta talous- ja suunnitte-
luosastossa voidaan järjestää omaksi yksiköksi ja voitaisiinko 
tilasto- ja tutkimustoiminnan ohjausta varten asettaa neuvotte-
lukunta.

Valtuutettu Wille Rydman oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen 
liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, 
toiminnallisen ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö 
varmistetaan korkean taiteellisen ja toiminnallisen laadun tur-
vaamiseksi.

Valtuutettu Maija Anttila oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitse-
mien asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien 
kaupunginsihteerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavas-
tuullisina valmistelijoina.
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Valtuutettu Sirkku Ingervo oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannatta-
mana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuutta tarkistaa lautakuntien määrää ja 
työnjakoa hyvissä ajoin ensimmäisen valtuustokauden aikana, 
jotta voidaan arvioida mahdollisia muutostarpeita ennen seu-
raavaa valtuustokautta.

  
 Selvitetään mahdollisuutta perustaa koululaisten aamu- ja ilta-

päivätoimintajaosto, jotta toimintaa järjestyisi tarpeenmukai-
sesti ja lain hengen mukaisesti.

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen valtuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisojaostolla riittävästi toimivaltaa ko. palveluko-
konaisuuksia koskevissa asioissa niin, että kaupunki pystyy 
tarjoamaan kaupunkilaisille vähintäänkin nykyisen tasoiset 
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut myös myös jatkossa.

Valtuutettu Rene Hursti oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, että 
jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus nostaa kokous-
palkkiot sellaiselle tasolle, että luottamushenkilöille varmiste-
taan mahdollisuus hoitaa luottamustoimensa kokopäivätoimi-
sena.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys 
kuului seuraavasti: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jo-
kaisesta erikseen. 

23 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa kuullaan 
asukkaita ja täsmennetään lähidemokratiaa koskevia esityksiä mm. 
osallistuvasta budjetoinnista ;
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren, Anna Vuor-
joki

Ei-äänet: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Tyhjä: 21
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, 
Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikan-
sa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

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

24 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus 
nimetä edustajansa jatkovalmistelua varten muodostettaviin työryhmiin
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Lou-
koila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Jasmin Hamid, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Kar-
hu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

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

25 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: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään 
mahdollisuus järjestää tietokeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta omak-
si yksiköksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 38
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamä-
ki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho

Tyhjä: 29
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikä-
valko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

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

26 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: Valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään 
mahdollisuus järjestää kaupunginarkiston toiminta kaupunginkanslian 
hallinto-osastossa omaksi yksiköksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
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na Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 41
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Ee-
ro Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 27
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

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

27 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmäuudistuksen KV edel-
lyttää, että selvitetään, miten arkistotoimi voidaan järjestää siten, että 
kaupunki pystyy parhaalla mahdollisella tavalla siirtymään digitaaliseen 
asiakirjahallintoon uudessa organisaatiossa.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
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nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 2
Jukka Relander, Pertti Villo

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben ehdotta-
man toivomusponnen.

28 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään, miten tieto-
keskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta talous- ja suunnitteluosastossa 
voidaan järjestää omaksi yksiköksi ja voitaisiinko tilasto- ja tutkimustoi-
minnan ohjausta varten asettaa neuvottelukunta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Hu-
ru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Nasima 
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Razmyar, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallg-
ren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Helena Kantola

Tyhjä: 48
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pilvi Torstin ehdotta-
maa toivomuspontta.

29 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja sii-
hen liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
valmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, toiminnallisen 
ja hallinnollisen johtamisen saumaton yhteistyö varmistetaan korkean 
taiteellisen ja toiminnallisen laadun turvaamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
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Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria 
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Sami Muttilainen

Tyhjä: 4
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Eija Loukoila, Jape Lovén

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Wille Rydmanin ehdotta-
man toivomusponnen.

30 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, 
että jatkovalmistelussa selvitetään apulaispormestarien tarvitsemien 
asiantuntijoiden ja valmisteluavun rooli mukaan lukien kaupunginsih-
teerien asema ja mahdollisuudet toimia virkavastuullisina valmistelijoi-
na.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija 
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Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 7
Jussi Chydenius, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Heimo 
Laaksonen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
jaa.

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Maija Anttilan ehdotta-
man toivomusponnen.

31 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän valtuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuutta tarkistaa lautakuntien määrää ja 
työnjakoa hyvissä ajoin ensimmäisen valtuustokauden aikana, jotta voi-
daan arvioida mahdollisia muutostarpeita ennen seuraavaa valtuusto-
kautta  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas 
Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 29
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Katri Korolainen, Kau-
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ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Rait-
tinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 33
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavo-
lainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikan-
sa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirkku Ingervon eh-
dottamaa toivomuspontta.

32 äänestys

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

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta perustaa koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoimintajaosto, jotta toimintaa järjestyisi tarpeenmukaisesti ja 
lain hengen mukaisesti. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Thomas Wallgren, Pertti Villo

Ei-äänet: 20
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Katri Koro-
lainen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho
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Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paa-
vo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sirkku Ingervon eh-
dottamaa toivomuspontta.

33 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen val-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus säilyttää kulttuuri-, lii-
kunta- ja nuorisojaostolla riittävästi toimivaltaa ko. palvelukokonaisuuk-
sia koskevissa asioissa niin, että kaupunki pystyy tarjoamaan kaupun-
kilaisille vähintäänkin nykyisen tasoiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 
myös myös jatkossa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyt-
tinen, Helena Kantola, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Tyhjä: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Ja-
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lovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatbardhe Hetemaj, Tuomas 
Tuure, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan eh-
dottamaa toivomuspontta.

34 äänestys

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen valtuusto edellyttää, 
että jatkovalmistelussa selvitetään mahdollisuus nostaa kokouspalkkiot 
sellaiselle tasolle, että luottamushenkilöille varmistetaan mahdollisuus 
hoitaa luottamustoimensa kokopäivätoimisena. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 8
Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jape Lovén, Henrik Ny-
holm, Thomas Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 21
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman

Tyhjä: 53
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, 
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Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-
Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Rene Hurstin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ilmoitti eriävän mielipiteen seuraavin peruste-
luin:

Valtuuston enemmistön hyväksymä esitys johtamisjärjestelmän uudis-
tamisesta ja hallintosäännöstä keskittää johtamisen entistä pienem-
pään piiriin ja lisää virkamiesten valtaa muun muassa lopettamalla suu-
rin osa lautakunnista. 

Päätöstä on perusteltu poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmiste-
lun erottamisella toisistaan. Käytännössä kansliapäällikön ja toimiala-
johtajien rooli esittelijöinä laajenee. Lisäksi toimialojen sisällä eri yksi-
köiden ja alojen johtavien virkamiesten asema vahvistuu kun suurin 
osa lautakunnista ja johtokunnista lopetetaan. 

Jättikokoisten toimialojen sanotaan edistävän palvelukokonaisuuksien 
kehittämistä. Se, miten sujuvasti ja yhtenäisesti palvelut toimivat, riip-
puu kuitenkin ennen muuta töiden organisoimisesta, toimintamalleista 
ja resursseista ruohonjuuritasolla – eikä sitä ratkaista keskittämällä 
päätöksenteko ylös, pieneen piiriin.
 
Esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, kiinteistötoimen, rakennus- ja ympä-
ristötoimen yhdeksän viraston yhdistäminen keskittää valtaa tavalla, jo-
hon liittyy osaamisen ja asioiden hallinnan ohella valvonnan pettämisen 
ja korruption riskejä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle puolestaan 
kootaan yli 10 hyvin erilaista yksikköä, joiden johtamisessa tarvitaan 
paljon erityisalojen asiantuntemusta ja jotka eivät muodosta yhtenäisiä 
palvelukokonaisuuksia.
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Kaikkein kyseenalaisinta on lautakuntien ja johtokuntienraju vähentämi-
nen. Lautakuntajärjestelmä on valtuuston ohella aivan keskeinen osa 
kunnallista demokratiaa. Yli 20 lautakunnan ja johtokunnan korvaami-
nen neljällä tarkoittaa luottamushenkilöiden roolin ja asukkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksien heikentämistä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, asuntolautakunnan, ympäristölauta-
kunnan, nuorisolautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan ja kulttuuri- 
ja kirjastolautakunnan lopettamisella ei paranneta näiden alojen ohjaa-
mista asukkaiden tarpeista lähtien, pikemminkin päinvastoin.

Samalla kun esitys keskittää valtaa pieneen piiriin, puuttuvat konkreetti-
set esitykset asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Osalli-
suudetta kuvataan tavalla, jossa on kyse lähinnä vuorovaikutuksesta 
eikä vallan ja resurssien uudelleenjaosta. Virkamiesvetoisen osallista-
misen sijasta pitäisikin kehittää osallistuvaan budjetointia, aluefooru-
meita ja aluelautakuntia, joille delegoidaan todellista päätösvaltaa. 

Henkilöstöä on kuultu valmistelussa, mutta valmisteluryhmiin ei henki-
löstön edustusta ole huolittu. 

Kaiken kaikkiaan kaupunginhallituksen esittämä ja valtuuston enem-
mistön hyväksymä päätös sisältää paljon enemmän demokratiaa hei-
kentäviä kuin sitä tukevia tekijöitä. Siksi SKP:n ja Helsinki-listojen ryh-
män mielestä esitys olisi pitänyt palauttaa uuteen valmisteluun, jossa 
turvataan lautakuntien ja johtokuntien riittävä määrä, harkitaan uudel-
leen toimialojen ja yksiköiden määrittelyä, vahvistetaan asukkaiden ja 
henkilöstön osallistumista sekä selvitetään ennen päätöksentekoa val-
tioneuvoston valmisteleman sote- ja aluehallinnon uudistuksen vaiku-
tukset kunnan tehtäviin. Kun tätä esitystä ei hyväksytty, eikä esitykseen 
tehty valtuustossa korjauksia, jätän eriävän mielipiteen päätöksen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Talk 25 5 2016 § 67 Hallintosäännön tarkastustoimea koskevat kohdat
3 Liite Opetus- ja varhaiskasvatustoimi palvelukokonaisuudet
4 Liite Kulttuuri- liikunta- ja vapaa-aikatoimiala taustamuistio
5 Liite Sosiaali- ja terveys toimiala johtamisjärjestelmän uudistaminen
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6 Liite Talous HR ICT ja muu hallinto-Yhteenveto tehtävistä-20160504
7 Liite ICT-muutossuunnitelma
8 Liite Tekninen toimiala tausta-aineistoa
9 Johtamisuudistuksen esittely 6.6.2016
10 Henkilöstötoimikunnan lausunto 10.6.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyy, että 
kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Uudistusta on valmistellut 
kaupunginhallituksen johtamisen jaosto loppuvuodesta 2013 alkaen. 

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, 
joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuus-
ton työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien joh-
tosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja lii-
kelaitokset), nykyinen hallintosääntö ja taloussääntö.

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 tehnyt periaatepäätöksen johtamis-
järjestelmän uudistamisesta. Nyt päätettäväksi esitetään hallintosään-
nön johtamisjärjestelmää koskevat osat. Esitys on periaatepäätöksen 
mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja teki 16.5.2016 kaupunginhallituksen johtamisen jaos-
tolle esityksen johtamisjärjestelmän uudistamiseksi ja hallintosäännön 
johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksymiseksi. 

Johtamisen jaosto päätti 30.5.2016 esityksestä kaupunginhallitukselle. 
Tämän esityksen perustelut on muutettu johtamisen jaoston päätöksen 
mukaiseksi.

Monissa kysymyksissä toimivallan jako lautakuntien, jaostojen ja viran-
haltijoiden välillä täsmentyy jatkovalmistelussa.

Tarkastuslautakunta on 25.5.2016 esittänyt kaupunginhallitukselle hal-
lintosäännön tarkastustoimea koskevat kohdat. Tarkastuslautakunnan 
tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmistella kaupunginhallituk-
selle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Tar-
kastuslautakunnan esitys on sisällytetty esitettävään hallintosääntöön 
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kokonaisuuteen soveltuviin kohtiin. Tarkastuslautakunnan esityksen 
tekstisisältöön ei ole puututtu lukuun ottamatta määräystä, joka koskee 
tarkastusjohtajan palkkaa ja sen määrittelyä koskevaa toimivaltaa. Tä-
mä toimivalta on jäljempänä esitetyistä syistä ehdotettu kuuluvaksi kau-
punginhallitukselle. Tarkastuslautakunnan perustelut käyvät ilmi liittees-
tä 2.

Hallintosäännön yksityiskohtaisia perusteluja on tarkennettu verrattuna 
kaupunginjohtajan esityksen perusteluihin johtamisen jaostossa 
16.5.2016. Tässä esitetyt yksityiskohtaiset perustelut ovat nykyisten 
johtosääntöjen ja uuden hallintosäännön muutosten vertailua. 

Hallintosääntöön on lisäksi tehty eräitä teknisluonteisia tarkistuksia ver-
rattuna johtamisen jaoston 16.5.2016 versioon.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen strategiaohjelmassa

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymässä strategiaohjelmassa to-
detaan, että uudistetaan kaupungin johtamisjärjestelmä. Uudistuksen 
tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, 
demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja 
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin 
johtamisessa. Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 kaupungin johta-
misjärjestelmän ja organisaation järjestämisen periaatteista seuraavan 
valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen.

Johtamisuudistuksen valmistelu ja ohjaus

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 tekemän 
päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä

 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön tarvittavat määräykset 
käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2016

 todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa 
johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta

 kehottaa kaupunginjohtajaa perustamaan hallintosäännön uudista-
misen valmistelun työryhmän ja sen tarvittavat alatyöryhmät

 todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yh-
teistoiminnan seurantaryhmänä

 kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorga-
nisaation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa

 kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virasto-
päälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, 
vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organi-
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saatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen. 
Kansliapäällikön virantäytöstä päätetään erikseen.

 kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimialajohtajien virko-
jen perustamiseksi tarvittavat esitykset

 kehottaa johtamisen jaostoa valmistelemaan uuteen johtamisjärjes-
telmään käytännesäännöt, joissa otetaan huomioon jatkovalmiste-
lussa määriteltävä tarve suurimman valtuustoryhmän aloitteesta val-
tuustoryhmien kesken valtuustokauden alussa neuvoteltavalle por-
mestariohjelmalle

 todeta, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mu-
kaisesti valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi 
hallintosäännön määräyksiksi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa johtamisjärjes-
telmän ja organisaation uudistusta. Kaupunginjohtaja johtaa ja vastaa 
hallintosäännön valmistelusta johtamisen jaostolle. Johtajisto ohjaa ja 
seuraa muutosprosessia nykyisessä organisaatiossa, jotta toiminnan 
jatkuvuus turvataan ja johdolla on tieto valmistelun etenemisestä.

Henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yhteistoiminnan seurantaryh-
mänä. Henkilöstötoimikuntaa on informoitu säännöllisesti valmistelun 
etenemisestä.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.3.2016 21 § asettaa 
johtamisuudistuksen valmistelua varten 10 työryhmää. Työryhmien ko-
koamisessa oli periaatteena kaikkien virastojen ja liikelaitosten edustus 
sekä valmistelussa tarvittavan laajan osaamisen hyödyntäminen.

Valmistelutyöryhmät ovat:

1. Toimielimet ja johtaminen
2. Osallisuus
3. Talous, HR, ICT, muu hallinto
4. Yhteistoiminta, viestintä, muutoksen tuki
5. Toimialaryhmien koordinaatioryhmä 
6. Toimiala, keskushallinto
7. Toimiala, kulttuuri, liikunta ja vapaa-aikatoimi
8. Toimiala, opetus- ja varhaiskasvatustoimi
9. Toimiala, sosiaali- ja terveystoimi

10. Toimiala, tekninen toimi

Asetetut valmistelutyöryhmät ovat pitäneet kokouksia viikoittain. Toi-
mialojen palvelukokonaisuuksia on yhteensovitettu ja toimialojen välillä 
mahdollisesti tarvittavia palvelutehtävien ja vastuiden siirtoja arvioitu 
toimialaryhmien koordinaatioryhmässä. Toimielimet ja johtaminen -työ-
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ryhmä on tarkastellut kaupungin ylimmän johdon tehtävien jakoa sekä 
hallintosäännön määräyksiä liittyen toimielinten kokoonpanoon ja tehtä-
viin. Valmistelun etenemistä on käsitelty viikoittain johtajistossa. Val-
mistelun välituloksia ja luonnoksia on käsitelty kaupunginhallituksen 
johtamisen jaostossa.

Toimielinten, toimialarakenteen ja hallintosäännön valmistelussa on 
noudatettu kaupunginvaltuuston päättämiä periaatteita:

 Asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee 
 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat kau-

punkitasoisesti ja alueellisesti
 Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee
 Valmistelu ja päätöksenteko säilyvät selkeästi erillään
 Luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat
 Kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat
 Varaudutaan hallitusohjelman uudistusten toteuttamiseen

Johtamisen jaosto on kevään 2016 kokouksissaan käsitellyt johtamis-
järjestelmän uudistamisen osa-alueita.

Lainsäädännön reunaehdot, kuntalaki

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, 
joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuus-
ton työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien joh-
tosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja lii-
kelaitokset), nykyinen hallintosääntö ja taloussääntö.

Nyt päätettäväksi esitetään hallintosäännön johtamisjärjestelmää kos-
kevat osat. Kaupunginhallituksen tarkoituksena on tuoda muut hallinto-
säännön osat kaupunginvaltuuston päätettäväksi syyskaudella 2016. 
Samassa yhteydessä tuodaan päätettäväksi nyt päätettävien hallinto-
säännön osien mahdolliset jatkovalmistelussa esiin tulleet tarkistustar-
peet.

Hallitusohjelman reunaehdot

Maan hallitus on luomassa Suomeen uutta kolmiportaista julkisen hal-
linnon järjestelmää, joka koostuu kunnista, maakunnista ja valtiosta. 
Sotea ollaan siirtämässä itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta. Valtion 
aluehallinnon ja maakuntahallinnon ensisijainen ratkaisu ovat itsehallin-
toalueet. Järjestelmä avaa mahdollisuuden siirtää myös muita kuntien 
tehtäviä itsehallintoalueille.

Hallitus linjasi 7.11.2015 aluejaon perusteista ja sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksen askelmerkeistä sekä 18 itsehallintoalueen perusta-
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misesta. Linjausten tarkentamiseksi ja itsehallintoalueille siirrettävien 
tehtävien tarkempaa määrittelyä ja siirtojen toteuttamisen alustavaa 
valmistelua varten asetetun selvityshenkilö Lauri Tarastin ehdotusten ja 
hallituksen neuvottelujen pohjalta hallitus sopi 5.4.2016 maakuntahal-
linnon ja valtion aluehallinnon yhteensovituksesta sekä maakuntien 
tehtävistä.

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakuntien tehtävien 
perustana on kunnan, maakunnan ja valtion välinen työjako, jossa

 kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja 
elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallin-
totehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä

 maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoi-
mesta, alueellista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen 
tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maa-
kunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä

 valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perus-
oikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista, turvallisuustehtävistä sekä 
mm. yleisen edun valvonnasta.

Tavoitteena on, että tehtäväsiirrot toteutetaan siten, että uudet organi-
saatiot aloittavat toimintansa 1.1.2019. Tavoitteena on myös, että 

 Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki lähetetään lausuntokierrokselle 
touko-kesäkuussa 2016

 hallituksen esitys sote-järjestämislaiksi ja maakuntalaiksi eduskun-
nalle marraskuussa 2016

 Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki voimaan heinäkuussa 2017. 

Samanaikaisesti voimaan tuleva rahoituslainsäädäntö valmistellaan 
valtion rahoitusmallin pohjalta.

Hallituksen 5.4.2016 linjauksiin sisältyy myös pääkaupunkiseudun eril-
lisratkaisu, jonka mukaan pääkaupunkiseutu muodostaa muusta maas-
ta olosuhteiltaan ja tarpeiltaan poikkeavan väestökeskittymän. Mikäli 
pääkaupunkiseudun kaupungit tekevät näiden erityispiirteiden huomioi-
miseksi yhteisen ehdotuksen, on hallitus valmis arvioimaan lakiin otet-
tavaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisua.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät kokouksessaan 
7.4.2016 käynnistää em. erillisratkaisun valmistelun.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistyötä on perusteltua jatkaa, 
koska uudistuksella voidaan varautua sekä nykytilan jatkumiseen että 
kuntia koskeviin uudistuksiin. Kaupungin organisaatiossa on uudessa-
kin tilanteessa ratkaistavana poliittisen johtamisen malli, asukaslähtöi-
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syyden parantaminen sekä teknisen sektorin ja kulttuurialan organi-
soinnin parantaminen.

Johtamisuudistuksen keskeiset valinnat

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston koko on 85 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen

Periaatepäätöksen mukaisesti kaupunginvaltuuston roolia vahvistetaan 
ja kuntavaalien tuloksen heijastumista kaupungin johtoon lisätään valit-
semalla kaupunginhallitus kaupunginvaltuutetuista ja varavaltuutetuis-
ta. Kaupunginhallituksen koko on 15 jäsentä.

Pormestarimalli

Periaatepäätöksen mukaisesti erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliitti-
nen päätöksenteko selkeästi toisistaan ottamalla käyttöön pormestari-
malli. Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi 
kerrallaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Pormestari toimii kau-
punginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimialalauta-
kuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Pormes-
tari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Käyttöönotettava pormestarimalli tarkoittaa kuntalain 31 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun puheenjohtajamallin käyttöönottoa. Koska 
apulaispormestarit ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja, kaupungin-
hallituksen jäseniä ja lautakunnan puheenjohtajia vahvistuu strate-
giaohjelman mukaisesti sekä valtuuston että kaupunginhallituksen oh-
jaus.

Pormestarin ja apulaispormestareiden tehtävien määrittelyn lähtökoh-
dat ovat kuntalain ja valtuuston periaatepäätöksen pohjalta:

 Pormestari ja apulaispormestari ovat luottamushenkilöitä
 Pormestarin tehtävänä on johtaa kaupunkia ja toimia kaupunginhal-

lituksen puheenjohtajana. 
 Apulaispormestarin tehtävien lähtökohtana on rooli toimialalauta-

kunnan puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä
 Nykyisiin kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien tehtäviin 

sisältyviä hallinnollisia tehtäviä siirretään viranhaltijajohdolle

Pormestarin ja apulaispormestareiden tehtävät on muodostettu edellä 
kuvattujen lähtökohtien mukaisesti 
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 siirtämällä nykyiset kaupunginhallituksen johtosäännössä määritellyt 
kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien tehtävät pormesta-
rille, apulaispormestareille ja viranhaltijajohdolle

 määrittelemällä pormestarimallin edellyttämät uudet tehtävät por-
mestarille ja apulaispormestareille

Pormestari ja apulaispormestari tekevät päätökset esittelystä.

Pormestarin tehtävät

Pormestarimallissa kaupunkia johtaa kaupunginjohtajan sijasta por-
mestari, joka toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Kuntalain 40 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliit-
tista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyt-
tää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään 
hallintosäännössä.

Pormestarin tehtäväkokonaisuus muodostuu seuraavista osa-alueista:

 Kaupungin johtamiseen liittyvät tehtävät
 Kaupunginhallituksen puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät
 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan poliittisen yhteistyön johtami-

seen liittyvät tehtävät
 Demokratiaan, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen liittyvät tehtävät
 Kaupungin edustamiseen ja kansainvälisyyteen liittyvät tehtävät
 Kaupungin edunvalvontaan yhteisöissä ja säätiöissä liittyvät tehtä-

vät 

Pormestarin tehtäväkokonaisuuden laajuutta, vastuuta ja työmäärää ar-
vioitaessa on otettava huomioon, että tehtävässä yhdistyy maan muihin 
kuntiin verrattuna vaativa ja ajankäytöllisesti laaja kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan tehtävä merkittävään osaan kaupunginjohtajan tehtä-
vistä.

Voimassa olevissa johtosäännöissä kaupunginjohtajalla on lisäksi jouk-
ko hallinnolliseksi tulkittavia toimeenpanevia tehtäviä, jotka perustuvat 
valtuustostrategiaan, muihin kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituk-
sen linjauksiin tai oikeudellisiin prosesseihin. Pormestarin tehtäväkoko-
naisuuden strategisuuden mahdollistamiseksi näitä hallinnollisia tehtä-
viä on hallintosäännössä delegoitu viranhaltijajohdolle.

Uudessa johtamisjärjestelmässä kansliapäällikön tehtäväkokonaisuus 
laajenee verrattuna nykyisiin kansliapäällikön tehtäviin. Tämän vuoksi 
voimassa olevien johtosääntöjen tehtävien siirtämisessä on hallinnolli-
sia tehtäviä siirretty myös muulle viranhaltijajohdolle eli rahoitusjohtajal-
le, kaupunginlakimiehelle ja henkilöstöjohtajalle.
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Pormestarin tehtävät ja muutokset voimassa oleviin johtosääntöihin on 
esitetty jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Apulaispormestareiden tehtävät

Kuntalain mukaan kunnassa voi olla apulaispormestareita ja näiden 
tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Apulaispormestareiden tehtä-
vien lähtökohtana on, että he toimivat toimialalautakuntien puheenjoh-
tajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.

Kunkin toimialan apulaispormestarin tehtäväkokonaisuus muodostuu 
seuraavista osa-alueista:

 Kaupunginhallituksen jäsenyyteen liittyvät tehtävät 
 Toimialalautakunnan puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät 
 Demokratiaan, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen liittyvät tehtävät 
 Kaupungin edustamiseen ja kansainvälisyyteen liittyvät tehtävät 
 Kaupungin edunvalvontaan yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä liit-

tyvät tehtävät 

Apulaispormestarin tehtäväkokonaisuuden laajuutta, vastuuta ja työ-
määrää arvioitaessa on otettava huomioon, että tehtävässä yhdistyy 
maan muihin kuntiin verrattuna vaativa ja ajankäytöllisesti laaja kau-
punginhallituksen jäsenen tehtävä aiempaa merkittävästi laajempaan 
lautakunnan puheenjohtajuuteen sekä osaan apulaiskaupunginjohtajan 
tehtävistä.

Apulaispormestareiden tehtävät ja muutokset voimassa oleviin johto-
sääntöihin on esitetty jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Pormestaristo

Voimassa oleva kaupunginhallituksen johtosäännön 3 § toteaa: ”Kau-
punginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat muodostavat kaupunginjoh-
tajiston, jonka tehtävänä on seurata kaupunkikonserniin kuuluvien yksi-
köiden toimintaa, huolehtia konsernin johtamisen ja hallinnon yhtenäi-
syydestä sekä arvioida konsernirakenteen kehittämistarpeita.”

Pormestaristo muodostaa kaupungin johtamisen kasvot. Pormestaris-
ton jäsenet ovat luottamushenkilöitä ja kaupunginhallituksen jäseniä. 
Pormestaristo on kollektiivina myös osa kaupunginhallitusta, joten siitä 
ei ole perusteltua muodostaa toimielintä.

Pormestaristo on ryhmänä eri tyyppinen kuin nykyinen viranhaltijoista 
muodostuva kaupunginjohtajisto. Johtajiston tehtäviä ei näin voi suo-
raan siirtää pormestaristolle. Myöskään kaupunginjohtajisto ei nykyään 
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ole toimielin eikä tee kollektiivisia päätöksiä. Kaupunginjohtaja tekee 
päätöksiä johtajistokäsittelyssä.

Ehdotuksessa hallintosäännöksi ei em. syistä ole nykyisen kaupungin-
hallituksen johtosäännön tyyppistä johtajistoa koskevaa sääntelyä.

Muutoin pormestariston roolia voidaan tarkastella osana kaupunginhal-
litusta. Kuntalain kuntastrategiaa korostavan hengen mukaisesti voi-
daan pormestaristolla kollektiivina nähdä rooli valtuuston hyväksymän 
kaupunkistrategian toteuttajana.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtäviin ei valtuuston periaatepäätöksessä linjat-
tu muutoksia.

Pormestarimallin käyttöönotto, virkamiesvalmistelun ja poliittisen pää-
töksenteon erottaminen selkeästi toisistaan ja siirtyminen toimialalauta-
kuntamalliin aiheuttaa kaupunginhallituksen tehtävien uudelleen ar-
vioinnin tarpeen.

Kaupunginhallituksen tehtävät säilyvät kokonaisuutena arvioiden ennal-
laan, mutta edellä olevista muutoksista johtuen kaupunginhallitukseen 
tehtäviin tulee eräitä muutoksia. Muutokset on todettu jäljempänä koh-
dassa hallintosäännön yksityiskohtaiset perustelut

Kaupunginhallituksen jaostot

Kaupunginhallitukselle muodostetaan kaupunginhallituksen roolin vah-
vistamiseksi kaksi jaostoa: konsernijaosto ja elinkeinojaosto.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii käytännössä kaupunki-
konsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä 
niiden toimivuudesta ja muista sille määrätyistä tehtävistä. Konserni-
jaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauk-
sen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnalli-
sista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöi-
den toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.  Lisäksi konsernijaosto 
ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimin-
taa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Konsernijaostossa on nykykäytännön mukaisesti yhdeksän jäsentä ja 
heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet vali-
taan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Jaoston toimikau-
si on kaksi vuotta.

Hallintosääntömuutoksen yhteydessä ei esitetä olennaisia muutoksia 
konserniohjausta koskeviin keskeisiin määräyksiin kaupungin päätök-
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sentekoelinten osalta. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja 
konsernijaoston konserniohjaukseen liittyvien tehtävien esitetään säily-
vän pääosin nykyisellään.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kil-
pailukyky-, työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikkaa ja kansainvälisiä 
asioita. Jaoston toimikausi on kaksi vuotta

Jaoston puheenjohtajana toimii pormestari. Jaostolla on yhdeksän jä-
sentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäse-
net valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. 

Jaoston tehtävien valmistelu perustuu kaupunginvaltuuston johtamisjär-
jestelmän uudistamiselle sekä elinkeinojaoston perustamiselle antamiin 
linjauksiin.

 Elinkeinojaosto huolehtii mm. kaupungin elinkeinojen kehittämiseen 
sekä kansainvälisyyteen liittyvistä asioista. Tarkempi toimiala määri-
tellään jatkovalmistelussa.

 Koska samaan aikaan teknisen toimen uudistamisessa pyritään uu-
distamaan ja sujuvoittamaan teknisen sektorin toimintoja, syntyy 
teknisellä sektorilla tilanne, jossa maankäytön suunnitteluun ja kau-
pungin maaomaisuuden hallintaan liittyvää valmistelua ja päätök-
sentekoa on yhden johdon alla.

 Jatkovalmistelussa arvioidaan toimivallan jako kaupunginhallituk-
sen, sen jaostojen ja teknisen toimialan välillä ja tehdään tarvittavat 
esitykset työnjaosta.

Esityksen lähtökohtana on vahvistaa kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen ja poliittisen ohjauksen roolia alueellisen elinvoiman ja 
kilpailukyvyn kehittämisessä, tuomatta lisää vaiheita päätöksentekoon 
tai muuten hidastamatta kaupungin päätöksentekoa. Tästä syystä jaos-
tolle on esitetty merkittävässä määrin päätöksentekovaltaa sekä jäse-
niksi kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. 

Helsinki ja Helsingin seutu on Suomen suurin, tärkein ja erikoistunein 
yritys-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskittymä. Sen menestyksellä 
on suora yhteys koko Suomen menestykseen.  Helsingin on kyettävä 
kilpailemaan pohjoismaisten ja eurooppalaisten metropolialueiden 
kanssa, jatkuvasti kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa, investoin-
neista, osaajista ja työpaikoista. Tämä edellyttää elinkeinopolitiikkaa ja 
kehittämistä, jossa vertailukohteena ja kilpailijoina eivät ole muut suo-
malaiset kaupunkiseudut vaan maailman parhaat innovaatioympäristöt, 
yrityskeskittymät ja kaupungit. 

Elinkeinojaostolle esitetyt tehtävät edesauttavat kokonaisvaltaista, laa-
jasti kaupungin voimavaroja hyödyntävää elinkeinopolitiikkaa. Siinä 
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elinkeino- ja innovaatiopolitiikka kytkeytyvät tiiviisti laajempaan, yritys-
ten hyvän toimintaympäristön kehittämiseen sekä kaupunkimarkkinoin-
tiin. Vastaavasti työllisyyspolitiikka ja maahanmuuttopolitiikka kytkeyty-
vät tiiviisti yrittäjyyden edistämiseen. 

Elinkeinotonttien tontinluovutuksen valmistelu noudattaa samoja käy-
täntöjä kuin muidenkin tonttien.

Kaupunginhallituksen digitalisaatiojaoston selvittäminen

Periaatepäätöksen mukaisesti on selvitetty kaupunginhallituksen digita-
lisaatiojaoston tarvetta.

Tietotekniikkajaoston tehtävät ja toiminnan arviointi

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto aloitti toimintansa syksyllä 
2013. Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan tietotekniikkajaos-
ton tehtävänä on:

 tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista periaat-
teista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista

 seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa 
ja toteutumista

 hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esityksistä 
tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoo-
na euroa

Tietotekniikkajaosto on kokoontunut syksystä 2013 lähtien 21 kertaa, 
joista 18 kertaa on ollut varsinainen kokous ja  kolme kertaa työsemi-
naari. Varsinaisia käsittelyasioita on ollut keskimäärin kaksi kokousta 
kohden ja käsitellyistä asioista on n. 20 % ollut päätösasioita ja n. 80 % 
tiedoksi merkittyjä asioita. Työseminaareissa on käsitelty mm. kaupun-
gin tietohallinnon kokonaisuutta, keskeisiä hankkeita ja tietotekniik-
kaohjelman 2015–2017 valmistelua ja sen linjauksia.

Keskeinen peruste jaoston perustamiseen oli parantaa luottamushenki-
löiden tiedonsaantia kaupungin tietotekniikan kehityssuunnista ja kes-
keisistä ICT-hankkeista sekä saada läpinäkyvyyttä ICT-päätösten val-
misteluun ja toimeenpanoon. Jaoston toiminnan aikana on pidetty on-
gelmana sitä, että hankevalmistelu on edennyt jo hankintavaiheeseen 
ennen kuin se tuodaan jaoston käsiteltäväksi.

Päätösasioiden määrä on osoittautunut vähäiseksi, uusia yli miljoonan 
euron hankkeita aloitetaan vuosittain vain muutamia. Jaoston perusta-
misen perusteena ollut tiedonsaannin parantaminen on toteutunut par-
haiten keskeisten ja laajojen ohjelmien ja hankealueiden esittelyissä. 
Näissä on toteutunut myös toive saada asiat hyvissä ajoin jaoston tie-
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toon. Erityisen keskeinen on jaoston rooli ollut nykyisen tietotekniik-
kaohjelman painopisteiden ja linjausten käsittelyssä.

Digitalisaationeuvottelukunta

Johtamisen jaoston 30.5.2016 päätöksen mukaisesti perustetaan digi-
talisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa tietotekniikkaoh-
jelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee ehdotuksia digi-
taalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa lausuntoja 
hankkeista. Neuvottelukunta perustetaan syksyn päätöksentekovai-
heessa. 

Toimiala- ja lautakuntarakenne

Palvelujen asukaslähtöisyyden parantamiseksi sekä kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen ohjauksen tehostamiseksi otetaan käyttöön 
palvelukokonaisuudet yhdistävä ja ohjattavia yksiköitä vähentävä toi-
mialamalli.

Kaupungin toiminnot organisoidaan keskushallintoon ja neljälle toimia-
lalle: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimia-
la, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Keskushallintoon kuuluvat johtokunnat

Keskushallinto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Keskushallinnon toimialaan kuuluvat taloushallinto-, palvelukeskus- ja 
työterveysliikelaitosten johtokunnat. Johtokuntien jäsenmääräksi esite-
tään viisi. Koska liikelaitokset ovat kaupunkikonsernille sisäisiä palvelu-
ja tuottavia tukipalveluja, esitetään johtokuntien nimeämiseen samaa 
käytäntöä kuin nykyisin Oiva Akatemian, Työterveys Helsingin ja ta-
loushallintopalvelukeskuksen johtokunnissa. Näiden jäsenet on nimetty 
kaupungin viranhaltijoista sekä Oivassa ja työterveydessä lisäksi ulko-
puolisista asiantuntijoista.

Johtokuntien tehtäviin ei esitetä merkittäviä muutoksia. Palvelukeskuk-
sen tehtäviin esitetään lisättäväksi nykyisestä hankintakeskuksesta siir-
rettävä logistiikkatoiminta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kaupungin suomen- ja ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, esiope-
tuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä suomenkielises-
tä ammatillisesta koulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaises-
ti. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan pu-
heenjohtajana on kasvatus- ja koulutustoimen apulaispormestari. Jo-
kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään perustettavaksi kaksi 
jaostoa: suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Kuntalaki (30 
§) edellyttää, että kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen 
hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhtei-
nen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Opetus- ja 
varhaiskasvatustoimen -työryhmä ei näe muiden kuin lakisääteisten 
jaostojen perustamista tarkoituksenmukaiseksi.

Molemmissa jaostoissa on yhdeksän jäsentä.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta on toimialalautakunta, joka vastaa toi-
mialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien ohjaamisesta sekä valvon-
nasta.

Kaupunkiympäristölautakunta toimii toimialaansa liittyvien tehtävien vi-
ranomaisena, lukuun ottamatta ympäristö -ja lupajaostolle, pelastuslau-
takunnalle sekä liikenneliikelaitoksen johtokunnalle määrättyjä viran-
omaistehtäviä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on kolmetoista jäsentä. Lautakunnan 
puheenjohtajana on kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on ympäristö- ja lupajaosto, joka vas-
taa kaupungin ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta sekä 
eläinlääkintähuollosta sekä rakennusvalvonnasta.

Ympäristö- ja lupajaosto toimii, ellei toisin ole määrätty, ympäristönsuo-
jelu-, terveydensuojelu- ja leirintäalueviranomaisena sekä maastoliiken-
ne- ja vesiliikennelaeissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä 
elintarvikelain, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin 
osalta lääkelain tarkoittamana valvonta- ja muuna viranomaisena.

Lisäksi ympäristö- ja lupajaosto toimii kaupungin rakennusvalvontavi-
ranomaisena. Jaoston toimivaltaan kuuluvat viranhaltijat huolehtivat 
laissa rakennustarkastajalle säädetyistä tehtävistä.

Ympäristö- ja lupajaostossa on yhdeksän jäsentä.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto. Jaostossa on yhdeksän jäsentä.
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivalta ja sen suhde kau-
punkiympäristölautakunnan toimivaltaan tarkennetaan jatkovalmistelus-
sa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten hel-
sinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivis-
tymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoi-
maisuutta. Toimiala vastaa kaupungin taidekokoelmasta ja kulttuuripe-
rinnön ylläpitämisestä. Toimiala palvelee helsinkiläisten lisäksi muita 
suomalaisia, matkailijoita ja kansainvälistä yleisöä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii kulttuuriympäristön suojelua 
koskevista viranomaistehtävistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan pu-
heenjohtajana on kulttuuri- ja vapaa-aika -toimialan apulaispormestari. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuurijaosto, liikuntajaosto 
sekä nuorisojaosto. 

Kaikissa jaostoissa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta on toimialalautakunta, joka vastaa kau-
pungin sosiaali- ja terveystoimesta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kolmetoista jäsentä. Lautakunnan 
puheenjohtajana on sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari. Lau-
takunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä on ruotsin-
kielisestä kieliryhmästä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jaosto. Jaostossa on yhdeksän jä-
sentä.

Jaoston tehtäviksi on määritelty ne tehtävät, joista tällä hetkellä vastaa-
vat sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen, toinen ja kolmas 
jaosto. Jaostojen tehtävien yhdistämisen taustalla on perustoimeentulo-
tuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. 

Perustoimeentulotuen Kela-siirron mahdollistavat lakimuutokset on 
vahvistettu 26.6.2015. Hyväksyttyjen lakimuutosten perusteella perus-
toimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidetta-
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vaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät 
kuntien järjestämisvastuulla.

Perustoimeentulotuen sisältöön on tehty joitakin muutoksia, millä on 
pyritty turvaamaan se, että pääosa asiakkaista saisi kaikki peruselämi-
seen tarvittavat menonsa katettua yhdestä paikasta haettavilla etuuksil-
la. Muutokset on tehty siirtämällä täydentävästä tuesta joitakin menoe-
riä myönnettäväksi perustoimeentulotukena Kelasta.

Myöntämisen ja maksamisen lisäksi Kelan tehtäväksi siirtyy myös muu-
toksenhaku perustoimeentulotuen osalta. Tämä merkitsee jaostojen kä-
siteltäväksi saapuvien muutoksenhakujen vähentymistä erityisesti en-
simmäisessä ja kolmannessa jaostossa. Jaostojen yhdistämisen tarkoi-
tuksena on paitsi taata muutoksenhakujen käsittelyn tehokkuus, myös 
turvata kuntalaisten oikeusasemaa edistämällä jokaisen oikeutta saada 
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. 
Jaostojen yhdistäminen edistää myös toiminnan yhdenmukaisuutta.

Kaksikielisyys

Kaupunginhallituksen asettama kaksikielisyystoimikunta on esittänyt 
(15.4.2016 3 §) kahdeksan asiaa, jotka toimikunta katsoo olevan tar-
peen ottaa huomioon uudessa organisaatiossa ja johtamisjärjestelmäs-
sä. 

1. Helsingin kaupungin kaksikielisyys on selkeästi ja aukottomasti 
määriteltävä eri osa-alueiltaan hallintosäännössä ja asiaa koske-
vat johtosääntömääräykset tulee koota selkeästi yhteen kohtaan 
hallintosäännössä. Tällä hetkellä johtosääntöjen kaksikielisyyttä 
koskevat pykälät ovat aukollisia ja hajanaisesti sijoitettu.

Kielilaissa (423/2003) säädetään kunnan kaksikielisyyden perusteista. 
Niiden mukaan Helsinki on kaksikielinen kunta. Kuntalain 90 §:ssä sää-
detään hallintosäännöstä. Sen 2 momentin mukaan hallintosäännössä 
annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja muualla 
laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallin-
nossa. Laissa ei ohjata hallintosäännön sisällöllistä ryhmittelyä, mutta 
hallintosäännön valmistelussa pyritään nykyistä johtosääntökäytäntöä 
yhtenäisempään ja selkeämpään kielellisyysasioiden sääntelyyn.

2. Määriteltäessä nimiä uusille organisaatiotasoille (toimialat, palvelu-
kokonaisuudet), jotka mahdollisesti tulevat korvaamaan nykyiset 
virastot ja osastot, tulee pohdinnassa ottaa huomioon myös ruotsin-
kielisestä näkökulmasta sopiva nimi. Nimi ei saa olla vain käännös 
suomenkielisestä nimestä. Uudistettaessa palveluiden visuaalisia 
ilmeitä, tulee molemmat kielet ottaa huomioon
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Kaksikielisyystoimikunnan esitys otetaan huomioon valmistelussa.

3. Luottamustoimielinorganisaation jatkovalmistelussa tulee ottaa 
huomioon tarve ruotsinkielisten toimielinten perustamiseen, etenkin 
koulutuksessa ja sosiaali- ja terveysalalla. Opetustoimessa tulee jo 
kuntalain perusteella olla kieliryhmille omat toimielimet. Sekä suo-
menkielinen että ruotsinkielinen työväenopisto tarvitsevat lisäksi 
oman johtokunnan tai lautakunnan jaoston, jotta opistojen mahdolli-
suudet toimia täysipainoisesti voidaan varmistaa.

Kaksikielisyystoimikunnan esitys otetaan huomioon kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan organisaatiossa kuntalain edellyttämällä tavalla. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen vara-
jäsenensä on ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

4. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannella jaostolla tulee olla sel-
keä rooli sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten palveluiden ja 
yksiköiden asioissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan valmistelussa ei ole tunnistettu tarvetta 
esitetyn kaltaiselle jaostolle. Lautakunnalle esitetään asetettavaksi vain 
yksi jaosto toimeentulotuen myöntämisen siirryttyä kansaneläkelaitok-
sen vastuulle vuoden 2017 alusta lukien. 

5. Operatiivista organisaatiota valmisteltaessa tulee ottaa huomioon 
ruotsinkielisten palveluiden resursointi ruotsin kieltä taitavalla henki-
löstöllä niin palvelut tuottavan kuin sitä tukevan (esim. tiedottami-
nen, asiakaspalvelu) henkilökunnan osalta ottaen huomioon myös 
koko kaupungin kattavan palveluverkon.

Toimikunnan esitys ei liity tässä vaiheessa tehtävään hallintosääntörat-
kaisuun vaan on lähinnä toiminnan ohjaukseen liittyvä jatkovalmistelu-
kysymys. 

Johtamisen jaoston 21.12.2015 tekemän johtamisuudistuksen linjauk-
sen perusteluihin sisältyy kaksikielisyyttä koskeva maininta: ”Kaupun-
gin palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita voidaan palvella kaksi-
kielisesti kaikilla kaupungin tehtäväalueilla. Uusi lautakunta- ja toimiala-
rakenne mahdollistaa ruotsinkielisen kieliryhmän tarpeiden paremman 
huomioon ottamisen, koska toimielinten ja organisaatioyksikköjen mää-
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rän vähentyessä voidaan huolehtia ruotsin kielen osaamisesta kaupun-
gin organisaatiossa aiempaa keskitetymmin.”

6. Opetussektorissa tulee säilyttää erillinen ruotsinkielinen palveluko-
konaisuus, joka kattaa päivähoidon, perusopetuksen sekä lukiokou-
lutuksen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on muodostettu ruotsinkielinen 
palvelukokonaisuus.

7. Osallisuuden järjestämisen jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon 
osallisuuden resursointi ruotsin kielellä, jotta ruotsinkielinen toiminta 
ei ole vain suomenkielisen toiminnan käännös, vaan mahdollisuu-
det osallistua ovat molemmille kieliryhmille samanlaiset.

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteuttaminen johtamisuudistuksessa 
liittyen uusiin toimialoihin ja palvelukokonaisuuksiin sisältyy jatkoval-
mistelutehtäviin. Periaate, että osallisuuden tulisi olla yhdenvertaisesti 
mahdollista suomen- ja ruotsinkielisille asukkaille ja palveluiden käyttä-
jille, on tärkeä. Toimikunnan esitys otetaan jatkovalmistelussa huo-
mioon.

8. Toimikunta esittää lisäksi, että johtamisjärjestelmän jatkovalmiste-
lussa asetetaan nykyistä kaksikielisyystoimikuntaa vastaava pysyvä 
toimielin.

Nyt esitettävässä hallintosääntöpäätöksessä ei päätetä toimikuntien ja 
neuvottelukuntien kokonaisuudesta. Kaksikielisyystoimikuntaan pala-
taan jatkovalmistelussa tarkasteltaessa tarvetta toimikunnille ja muille 
kaupunginhallituksen asettamille toimielimille. 

Henkilöstön edustus lauta- ja johtokunnissa

Henkilöstötoimikunta on lausunnossaan 5.2.2016 johtamisjärjestelmän 
uudistamisen esitysehdotuksesta todennut, että jatkovalmistelun yhtey-
dessä olisi hyvä selvittää, voisiko lauta- ja johtokunnissa olla myös hen-
kilöstön edustus.

Hallintosääntöön ei sisällytetä määräyksiä henkilöstön edustuksesta 
lautakunnissa ja johtokunnissa.

Kuntalaissa määritellään lautakunnan jäsenyys, läsnäolo ja puheoi-
keus. Kuntalain mukaan henkilöstön edustus lautakunnassa ei ole 
mahdollista. Lautakuntien kokoukset eivät lähtökohtaisesti ole avoimia, 
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mutta lautakunta voi päättää kutsua asiantuntijaksi tarvittaessa myös 
esim. henkilöstön edustajan.  

Kuntalain mukaan johtokunnan jäsenet tai osa sen jäsenistä valitaan 
valtuuston määrittämien perusteiden mukaisesti kunnan asukkaiden, 
kunnan henkilöstön tai palvelujen käyttäjien esityksestä. Hallintosään-
nössä voidaan määrätä edellä mainituista.

Hallintosääntöön ei ole tarkoituksenmukaista ottaa määräyksiä henki-
löstön edustuksesta johtokunnissa, koska mm. yhteistoimintalaki ja 
kaupungin yhteistoimintasopimus varmistavat sen, että henkilöstöä 
koskevat asiat tulevat käsiteltyä laaja-alaisesti yhteistoiminnassa henki-
löstön kanssa.

Esitys toimialojen rakenteeksi ja palvelukokonaisuudet

Toimialan seuraava alempi organisaatiotaso muodostetaan palveluko-
konaisuuksista.

Keskushallinnon liikelaitokset, pelastuslaitos ja liikenneliikelaitos ovat 
palvelukokonaisuutta vastaavia organisaatioyksiköitä.

Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö. Toimialaa johtaa toimialajohta-
ja. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies.

Keskushallinto

Keskushallinto on uudistettu toimialamallin mukaiseksi vuoden 2014 
alusta ja nykyisen kanslian perusrakenne kaupungin keskitettyjen joh-
tamis- ja hallintotoimintojen osalta on toimiva rakenne uudelle keskus-
hallinnolle. Tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto jatkavat toimintaan-
sa kaupunginvaltuuston alaisena. Kaupunkikonsernille tukipalveluja 
tuottavien taloushallinto-, palvelukeskus- ja työterveys -liikelaitosten oh-
jaus on keskitetty keskushallintoon.

Nykyisen kaupunginkanslian tehtäviin on yhdistetty tietokeskuksen ja 
henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen tehtävät. Tämän lisäksi 
kaupunginkanslian tehtäviin on lisätty osa hankintakeskuksen tehtävis-
tä. 

Taloushallinto-, ja työterveys -liikelaitosten tehtävät säilyvät ennallaan. 
Palvelukeskus-liikelaitoksen tehtäviin on siirretty nykyisen hankintakes-
kuksen varastotoimintaan liittyvät logistiikkapalvelut.

Luotettava tieto- ja tilastotuotanto on tulevaisuudessa kaupungin strate-
gisen suunnittelun kannalta olennainen toiminto. Tiedolla johtamisen ja 
sähköisen hallinnon kehittäminen ovat haasteita, joihin keskushallinnon 
uuden organisaation tulee vastata. Tietokeskuksen tiedontuotanto pal-
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velee kaikkia toimialoja ja koko kaupungin strategista suunnittelua. Ti-
lasto- ja tutkimustoiminnassa tuotetaan ja hankitaan tietoja, joita tarvi-
taan kaupungin strategisessa ohjauksessa, kehittämisessä ja päätök-
senteossa, joten toiminnoilla on liittymäkohta talous- ja suunnitteluo-
sastoon. Tietokeskuksen ja kanslian toimintojen yhdistäminen edistää 
myös kaupungin ja yliopistojen yhteistyön kehittämistä.

Tietokeskuksen tehtävien rooli ja tulevaisuus päätetään jatkovalmiste-
lussa. Selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, joka 
tukee kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä

Asiakirjahallinto on prosessina kokonaisuus ja kaupunki on jatkossa yk-
si arkistonmuodostaja. Sähköinen asiakirjahallinto edellyttää asiakirja-
tiedon elinkaaren hallintaa sen luomisesta pysyvään säilyttämiseen tai 
hävittämiseen. Asiakirjatietoa hallitaan kaupunkiyhteisen tiedonohjaus-
suunnitelman mukaisesti. Kirjaamo- ja arkistotoiminnot kuuluvat elin-
kaaren hallinnan prosessiin. Näiltä osin toiminnot kytkeytyvät osaksi 
kaupunginkanslian hallinto-osaston tehtäviä. 

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen toiminnot on perusteltua 
siirtää osaksi kaupunginkanslian johtamisen, organisaation kehittämi-
sen ja henkilöstöasioiden kokonaisuutta. Henkilöstön kehittämistehtä-
vät kytkeytyvät osaksi henkilöstöosastoa sekä toiminnan ja prosessien 
kehittäminen osaksi talous- ja suunnitteluosastoa.

Hankintakeskuksen tehtävä huolehtia kaupungin hankinnoista on koko-
naisuutena osa talouden ja toiminnan kokonaissuunnitteluaja yhdistyy 
strategisilta osin kanslian talous- ja suunnitteluosastoon.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Toimialan nimeksi esitetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa, joka 
muodostuu neljästä palvelukokonaisuudesta. Toimiala muodostuu ny-
kyisistä varhaiskasvatusvirastosta ja opetusvirastosta. Esitetty nimi ku-
vaa parhaiten toimialan tuottamien palvelujen kokonaisuutta.

Ainoa toiminnallisesti luonteva ja perusteltu jako kahteen palvelukoko-
naisuuteen muodostuisi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen 
palvelukokonaisuudesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen palve-
lukokonaisuudesta, jolloin ensin mainittu palvelukokonaisuus muodos-
taisi budjettivolyymilla ja henkilöstömäärällä mitaten erittäin suuren (yli 
80 % toimialan resursseista) ja jälkimmäinen taas suhteellisesti pienen 
palvelukokonaisuuden.

Toiminnallisesti sekä lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen elinkaaren 
näkökulmasta perustelluinta on muodostaa seuraavat neljä palveluko-
konaisuutta:
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 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus
 Perusopetuksen palvelukokonaisuus
 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuus. Johtamisen 

jaoston esityksen mukaisesti palvelukokonaisuuteen sisällytetään 
myös suomenkielinen vapaa sivistystyö. Muutoksen vaikutus palve-
lukokonaisuuden nimeen otetaan jatkovalmistelussa huomioon.

 Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudella turvataan 
esiopetuksessa olevan lapsen kokonainen ja ehyt päivä. Samalla turva-
taan yhtenäinen perusopetus (mm. kaupunginhallituksen palveluverk-
koa koskevat linjaukset 30.3.2015).

Ratkaisulla edistetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yh-
teistyötä: opiskelijoilla on mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin sekä 
joustaviin ja monipuolisiin koulutusohjelmiin.

Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus  huolehtii ruotsinkielisestä varhais-
kasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
nasta, leikkipuistotoiminnasta, perusopetuksesta ja muusta perustuso-
petuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta, etsivästä nuori-
sotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta sekä vastaa ruotsinkielisestä 
työväenopistosta vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Johtamisen jaoston esityksen mukaisesti Arbis sekä suomenkielinen 
työväenopisto siirretään opetuksen kokonaisuuteen. Arbis toimii ruot-
sinkielisessä palvelukokonaisuudessa, jolle tulee oma jaostonsa. Työ-
väenopisto siirretään toisen asteen opetuksen palvelukokonaisuuteen.

Kaupunkiympäristön toimiala

Palvelukokonaisuusrakenne

Nykyisin ns. tekninen sektori käsittää kahden apulaiskaupunginjohtajan 
alaisuuteen kuuluvat yhdeksän lautakuntaa sekä 10 virastoa ja yhden 
liikelaitoksen. Nämä virastot ja liikelaitos on uudessa johtamisjärjestel-
mässä yhdistetty kaupunkiympäristön toimialaksi, jota johtaa toimiala-
johtaja. Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa esitetyn mukai-
sesti pelastuslaitos säilyy omana kokonaisuutenaan pelastuslautakun-
nan alaisuudessa ja liikenne-liikelaitos johtokuntansa alaisuudessa. 
Muutoin toimialalla on vain yksi lautakunta, kaupunkiympäristön lauta-
kunta, sekä kaksi jaostoa, ympäristö- ja lupajaosto ja rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto.

Uudistus selkeyttää nykyistä hajanaista virastorakennetta ja vahvistaa 
kokonaisuuden johtamista. Uudistus vie eteenpäin useissa toimialan ai-
kaisemmissa selvityksissä tarpeelliseksi todettua virasto- ja osastorajat 
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ylittävien prosessien kehittämistä sekä mahdollistaa toimialan sisäisen 
kehittämisen ja toimialan resurssien joustavan käytön yli palvelukoko-
naisuusrajojen.

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kolmesta palvelukokonaisuudes-
ta: maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus, rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus ja palvelut ja luvat -palvelukoko-
naisuus. Lisäksi on toimialan yhteiset hallinto- ja tukipalvelut. Toiminto-
jen jatkovalmistelun ja toimialan sisäisen kehittämisen kannalta on kat-
sottu tarpeelliseksi pitää palvelukokonaisuudet ja niiden tehtäväluon-
nehdinta sellaisina, että eri toimintojen yksityiskohtaista sijoittumista ja 
sisältöä voidaan kehittää uuden toimintaympäristön tarpeita vastaavas-
ti.

Palvelukokonaisuuksia muodostettaessa tavoitteena ovat olleet toimin-
nallisesti tarkoituksenmukaiset ja riittävän eheät kokonaisuudet, selkeät 
työnjaot palvelukokonaisuuksien kesken ja läpinäkyvä toimintamalli. 
Toimintamallista on samalla pyritty luomaan joustava ja asiakaslähtöi-
nen. 

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa toimintae-
dellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämi-
selle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Palvelukokonai-
suuteen kuuluvat kaupungin maaomaisuuden omistukseen liittyvät teh-
tävät, kaavoitus sekä liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelu. Palve-
lukokonaisuus huolehtii mm. maanhankinnasta, sen omistamisesta ja 
luovutuksesta sekä kaupunkisuunnittelusta. Lisäksi palvelukokonaisuu-
teen kuuluvat rakennusvalvonnan asiantuntijatehtävät, joilla on keskei-
nen rooli mm. asuntotuotantoketjun sujuvuuden ja yritysten hyvän pal-
velukyvyn kannalta.

Mallin etuna on maanhankinnan ja omistuksen sekä maankäytön suun-
nittelun ja kaavoituksen saaminen yhtenäisen ohjauksen piiriin, jolloin 
kokonaisuuden hallinta paranee. Asemakaavoituksen, liikennesuunnit-
telun ja katusuunnittelun nivominen yhteen on omiaan parantamaan ja 
nopeuttamaan yleisten alueiden suunnitteluprosessia, kun nykyiset 
osittaiset päällekkäisyydet prosesseissa voidaan purkaa. Myös yhteis-
työ muissa nykyisissä toimialarajat ylittävissä prosesseissa tiivistyy. 
Esimerkkinä on asuntotuotannon sujuvoittaminen.

Aluerakentamisen ohjaus on sijoitettu keskushallintoon nykyisen mallin 
mukaisesti, koska se on toimialojen välistä koordinointia ja liittyy kiin-
teästi mm. palveluverkon suunnitteluun ja kaupunkitasoiseen investoin-
tiohjelmointiin. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiym-
päristön rakentamisesta ja käytettävyydestä. Uusi palvelukokonaisuus 
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kokoaa kaupungin rakennusomaisuuden omistamiseen, suunnitteluun 
ja rakennuttamiseen sekä ylläpidon järjestämiseen liittyvät tehtävät yh-
teen ja huolehtii rakennusomaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta. 
Palvelukokonaisuus vastaa myös yleisten alueiden rakennuttamisesta 
ja ylläpidon järjestämisestä. 

Nykyinen varsin hajautunut virasto- ja vastuurakenne rakennuttami-
seen liittyvissä toiminnoissa on yhdistetty yhden palvelukokonaisuuden 
alle. Näin mahdollistetaan toimintojen tehostaminen sekä resurssien 
järkevä ja taloudellinen käyttö. Myös kaupungin kokonaisetu sekä elin-
kaarinäkökulma ja kustannustehokkuus investointihankkeissa voidaan 
ottaa entistä paremmin huomioon. Palvelukokonaisuuteen esitetään 
siirrettäväksi myös pelastuslaitoksen ja liikuntaviraston rakennusten ja 
alueiden rakennuttaminen, jolloin samankaltaisten ja osin rinnakkaisten 
toimintojen pitämisestä eri puolilla kaupungin organisaatiota voidaan 
luopua.

Kaupungin oman asuntotuotannon kohdentumisesta maankäyttö ja 
kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuteen tai rakennukset ja yleiset alu-
eet -palvelukokonaisuuteen on erilaisia näkemyksiä ja toimintojen tar-
kempi sijoittuminen täsmennetään jatkovalmistelussa. Asuntotuotannon 
edellytysten huomioon ottaminen on kiinteässä suhteessa kaavoituk-
seen ja tonttien luovutukseen, koska se tukee kaupungin strategisesti 
tärkeää asuntorakentamista. Toteutusketjun tulee olla ripeä ja ehyt. 
Toimintojen synergiaetuja voidaan saavuttaa myös sillä, että kaikki 
kaupungin rakennuttamistoiminnot, mukaan lukien peruskorjaukset, oli-
sivat saman palvelukokonaisuuden sisällä lähellä toisiaan. Esityksessä 
asuntotuotannon suunnittelu on sijoitettu Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne -palvelukokonaisuuteen ja asuntojen rakennuttaminen ml. peruskor-
jaukset on sijoitettu rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuu-
teen.

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus tuottaa kaupunkiympäristön pal-
veluja kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle. Palvelukokonaisuus käsit-
tää useassa eri virastossa nykyisin olevat keskeiset palvelu-, lupa- ja 
viranomaistehtävät mm. rakennusvalvonta ja -luvat, ympäristönsuojelu 
ja ympäristöterveydenhuolto sekä niihin liittyvät luvat ja valvonta, pysä-
köinninvalvonta sekä yleisten alueiden käyttöön liittyvät palvelut ja lu-
vat. Erilaisten palvelu-, lupa- ja viranomaistoimintojen kokoaminen yh-
teen palvelukokonaisuuteen mahdollistaa synergiaetujen saavuttami-
sen ja toimintatapojen yhdenmukaistamisen sekä parantaa asiakaspal-
veluiden saavutettavuutta. Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontatehtä-
vien sijoittumista tähän palvelukokonaisuuteen puoltavat toiminnalta 
vaadittu riippumattomuus mm. suhteessa kaupungin omiin hankkeisiin, 
toiminnan viranomaisluonne ja mahdolliset synergiaedut mm. ympäris-
tövalvonnan viranomaistoiminnan kanssa. 
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Rakentamispalvelun (Stara) tuottajaroolista johtuen hallintosäännössä 
ei ole mainittu erikseen sen hoitamia tehtäviä. Rakentamispalvelun toi-
mintojen tarkempi sijoittuminen toimialan palvelukokonaisuusrakentee-
seen täsmennetään valmistelun edetessä, koska palvelukokonaisuuk-
sien alarakennetta ei ole vielä määritelty toimintojen sijoittelun edellyt-
tämällä tarkkuudella. Tuottajaroolin mukaisesti pääosa tehtävistä kuu-
luisi luontevimmin palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuteen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävänä on ylläpitää ja parantaa 
eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hy-
vinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukea Hel-
singin elinvoimaisuutta. Toimiala vastaa kaupungin taidekokoelmasta ja 
kulttuuriperinnön ylläpitämisestä. Toimiala palvelee helsinkiläisten li-
säksi muita suomalaisia, matkailijoita ja kansainvälistä yleisöä. Kulttuu-
ri- ja vapaa-ajan toimiala huolehtii kulttuuriympäristön suojelua koske-
vista viranomaistehtävistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala koostuu kolmesta palvelukokonaisuu-
desta. 

Kulttuuripalvelukokonaisuus, joka sisältää kulttuurikeskuksen, museot, 
orkesterin ja kirjaston. Palvelukokonaisuus täsmentyy jatkovalmistelus-
sa.

Liikuntapalvelukokonaisuus, joka vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikas-
ta sekä liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalu-
eesta.

Nuorisopalvelukokonaisuus, joka huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopoli-
tiikasta.

Jaostot ovat vastaavasti kulttuurijaosto, liikuntajaosto sekä nuorisojaos-
to Jaostoissa on yhdeksän jäsentä.

Toimivallan jako jaostojen ja lautakunnan välillä ratkaistaan jatkoval-
mistelussa.

Korkeasaaren asema selvitetään erikseen

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sosiaali- ja 
terveystoimialan tehtäviksi esitetään nykyisen sosiaali- ja terveysviras-
ton tehtäviä tietyin tarkennuksin.
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Sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii kunnalle kuuluvien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisestä lakien ja määräysten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa sosiaalipalvelujen järjestämisestä 
sen mukaisesti kuin sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuollon erityislain-
säädännössä on säädetty kunnan järjestämisvastuusta.

Terveydenhuollon osalta toimiala tuottaa itse ensisijaisesti kansanter-
veystyöhön kuuluvia palveluja, mutta sosiaali- ja terveyslautakunta ja 
sosiaali- ja terveystoimiala edelleen vastaavat väestön terveyspalvelu-
jen tarpeiden mukaisesta kokonaisuudesta ja samalla myös siitä, että 
väestö saa myös erikoissairaanhoitolain mukaisen tarpeellisen erikois-
sairaanhoidon ao. lain mukaisesti. 

Kansanterveyslain 15 §:n 1 momentin mukaan kunnalla tulee olla ter-
veydenhuoltolaissa säädettyjä tehtäviä varten terveyskeskus. Ko. lain 
määräyksellä tulkitaan olevan tarkoitus varmistaa, että kunnassa on 
asianomaisista, terveydenhuoltolaissa määrätyistä tehtävistä vastaava 
ja huolehtiva taho. Tästä syystä hallintosäännössä määritellään, että 
sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii terveyskeskuksen lakisääteisistä 
tehtävistä.

Palvelukokonaisuuksien tehtävät

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien tehtäviksi esite-
tään nykyisen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen teh-
täviä tietyin tarkennuksin. Palvelukokonaisuuksien jaon perusteena on 
vuonna 2013 toteutetun sosiaali- ja terveysviraston toimialamallin mu-
kaisen muodostamisen yhteydessä tehty jaottelu perhe- ja sosiaalipal-
veluihin, terveys- ja päihde-palveluihin sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoi-
vapalveluihin. Palvelukokonaisuuksia johtavat perhe- ja sosiaalipalvelu-
johtaja, terveys- ja päihdepalvelujohtaja sekä sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalvelujohtaja.

Kolmea hallinnon osastoa esitetään yhdistettäväksi valtuuston periaa-
tepäätöksen mukaisesti. Muutoksen tarkoituksena kehittää hallinnon 
suorituskykyä ja ohjausta sekä selkeyttää hallinnon prosesseja ja vas-
tuita. Yhtenäisellä hallinnon osastolla kehitetään johdon saamaa hallin-
nollista tukea ja hallinnon mahdollisuuksia toimia tehokkaassa yhteis-
työssä ydintoiminnan palvelukokonaisuuksien kanssa.

Muu kuin hallintosääntöön liittyvä valtuuston linjaustarve

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa ter-
veyden ja hyvinvoinnin kehitystä väestöryhmittäin. Terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen on otettava huomioon kunnan kaikissa toiminnois-
sa ja strategisessa suunnittelussa. Sosiaali- ja terveysviraston tehtävis-
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tä erityisesti ehkäisevä päihdetyö ja järjestöavustukset sijaitsevat laa-
jemmin kunnan vastuulle kuuluvan kaupunkitasoisen terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen rajapinnassa.

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus nimittää toimielin vastaamaan 
ehkäisevän päihdetyön tehtävistä. Nykyisten johtosääntöjen mukaan 
tehtävä on jakautunut sosiaali- ja terveysvirastolle sekä nuorisoasiain-
keskukselle.

Järjestöavustusten osalta kyseessä on Helsingin kaupungin alueella 
toimivien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työn tukeminen osana kun-
talaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Sosiaali- ja terveystoimi -ryhmä arvioi mahdollisuutta siirtää nämä teh-
tävät toimialaa laajemman kokonaisuuden hoidettavaksi. Valmistelussa 
on tässä vaiheessa lähdetty siitä, että toiminnan siirto ja työnjaon muu-
tos ei ole juuri nyt ajankohtainen, vaan näiltä osin on syytä odottaa tule-
van valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutuksia.

Jatkovalmistelu sosiaali- ja terveystoimialalla

Hallinnon keskittämisen yhteydessä on muodostettava hallinnon yksik-
köjako. Ydintoiminnan palvelukokonaisuuksien osalta tulee selvittää 
mahdollinen tarve keskinäisille tai sisäisille uudelleenjärjestelyille tai 
palvelujen siirrolle HUS:iin.

Maahanmuutto- ja kotouttamispalvelujen koordinointi on keskitetty kau-
punginkansliaan. Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa palveluja maahan-
muuttajille lakisääteisesti samoilla periaatteilla kuin muillekin palveluita 
tarvitseville. Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman teko sekä tar-
vittavien palvelujen järjestäminen ja tuottaminen monialaisesti ja moni-
toimijaisesti on syytä ratkaista kaupunkitasolla. 

Työllisyyden hoitoon liittyvien palvelujen keskittäminen kaupunginkans-
liaan 1.1.2017 alkaen on parhaillaan selvitettävänä. 

Sosiaali- ja terveysviraston toiminta asuntojen välivuokraajana tulee ar-
vioida. Asiakkaan tarvitessa tuettua asumista on taustalla usein sairaus 
tai ongelma, joka heikentää yleistä elämänhallintaa ja siten mahdolli-
suuksia asunnon hankkimiseen. Sosiaali- ja terveystoimen asiantunte-
mus on näiden sairauksien ja ongelmien hoidossa, eikä ulotu asuntojen 
välitykseen tai etsimiseen. 

Sosiaali- ja terveystoimi -ryhmä arvioi myös asukastalojen toimintako-
konaisuuden, vammaisasiamiehen tehtävien sekä vapaaehtoistyön ja 
järjestöyhteistyön koordinoinnin keskittämistä kaupunkitasoisiksi toimin-
noiksi. Toiminnan siirtojen ja työnjaon muutosten osalta on myös näi-
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den kohdalla syytä odottaa tulevan valtakunnallisen Sote-ratkaisun lin-
jauksia.

Hallinnon organisointi

Valtuuston 16.3.2016 periaatepäätöksen mukaisesti nykyisten virasto-
jen hallintotehtävät keskitetään toimialoittain siltä osin kuin niitä ei ole 
tarkoituksenmukaista keskittää keskushallintoon.

Hallinto- ja tukipalvelujen organisoinnin periaatteena on, että hallinto- ja 
tukipalvelut organisoidaan kullekin toimialalle toimialajohtajan alaisuu-
teen. Palvelukokonaisuuksiin tai niiden alaisiin yksiköihin ei tule hallin-
to- ja tukipalveluhenkilöstöä, vaan tarvittavat hallinto- ja tukipalvelut tar-
jotaan toimialan tasolla.

Kaupunginkansliaan on siirretty kaupunginvaltuuston 16.3.2016 pää-
töksessä mainitut tilasto- ja tutkimus- sekä henkilöstön kehittämisen 
palvelut. Tämän lisäksi hankintatoimen ohjaaminen on perusteltua siir-
tää kaupunginkansliaan. Muilta osin hallinto- ja tukipalveluja ei ole tar-
koituksenmukaista keskittää nykyistä laajemmin kaupunginkansliaan.

Toimialojen ja kaupunginkanslian työnjakoa yhdenmukaistetaan suh-
teessa hallinto- ja tukipalveluja tuottaviin keskushallinnon liikelaitoksiin.

Yksityiskohtaisen organisaatiorakenteen valmistelu

Mikäli valtuusto hyväksyy esitetyn hallintosäännön, kaupunginhallituk-
sen tarkoituksena on käynnistää yksityiskohtaisemman organisaatiora-
kenteen valmistelu siten, että organisaatiosta voidaan kokonaisuudes-
saan tehdä tarvittavat päätökset vuoden 2016 aikana.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen jatkovalmistelu organisoidaan sa-
mankaltaisena työryhmätyöskentelynä kuin kevään 2016 valmisteluvai-
he. Kaupunginhallituksen tarkoituksena on osana täytäntöönpanoa ke-
hottaa kaupunginjohtaja asettamaan valmistelun työryhmät johtajisto-
käsittelyssä. Aikataulullisesti tämän työryhmien nimeämispäätöksen 
oletetaan ajoittuvan kesäkuun 2016 loppuun.

Jokaiselle toimialalle nimetään oma työryhmänsä, jonka tehtävänä on 
muodostaa palvelukokonaisuuksien alainen organisaatio sekä kunkin 
toimialan toimintasääntö sekä valmistella tarvittavat esimiesvalinnat ja 
henkilöstösiirrot. Toimialakohtaisten työryhmien työtä koordinoi toimia-
lojen koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa yhdenmukaiset 
ratkaisut ja etenemisaikataulu kaikilla toimialoilla.

Toimialakohtaisten ryhmien lisäksi nimetään työryhmä valmistelemaan 
hallintosäännön tarvittavat osuudet, työryhmä valmistelemaan ja toteut-
tamaan osallisuutta, työryhmä koordinoimaan yhteistoimintamenettelyä 
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sekä työryhmä koordinoimaan toimialojen hallinto- ja tukipalvelujen or-
ganisoimista.

Kaikkien kesäkuussa 2016 nimettävien jatkovalmistelun työryhmien tu-
lee saada työnsä valmiiksi siten, että vuoden 2016 loppuun mennessä 
voidaan päättää palvelukokonaisuuksien alainen organisaatio ja toimia-
lojen toimintasäännöt. Henkilöstösiirtojen sekä muiden yksityiskohtai-
sempien valmistelutehtävien osalta työryhmien tulee saada työnsä val-
miiksi helmikuuhun 2017 mennessä.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisesta 
tekemään periaatepäätökseen sisältyy alakohtana osallisuus.  Valtuus-
to päätti, että osana muutosta tehdään kaupunkilaisten osallistumisen 
linjaukset, joissa määritellään, miten aiemmin tehtyjä osallistumisen ja 
kuulemisen kokeiluja vakinaistetaan ja otetaan käyttöön, sisältäen aina-
kin osallistuvan budjetoinnin, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-
osallistumisen. Kaupunginjohtaja asetti 23.3.2016 työryhmän selvittä-
mään ja valmistelemaan uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalauta-
kuntarakenteeseen kytkeytyvää osallisuus- ja vuorovaikutusmallia.

Kuntalaisten ja Helsingissä toimivien yhteisöjen osallisuus- ja vuorovai-
kutusmahdollisuuksista on nykyisissä johtosäännöissä vähän kirjauk-
sia. Olemassa olevat säännöt liittyvät laissa säädettyihin oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin ja niiden käytännön toimeenpanoon. Kaupunginvaltuus-
ton 16.3.2016 tekemän periaatepäätöksen mukaan uudistuksessa teh-
tävien kaupunkilaisten osallistumisen linjausten tavoitteena on vahvis-
taa asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden ke-
hittämiseen osana johtamisjärjestelmän muutosta. Jatkovalmistelun pe-
riaatteiden mukaan mm. asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonai-
suudessa paranee ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuu-
det paranevat kaupunkitasoisesti ja alueellisesti. Tarvittavat kirjaukset 
hallintosääntöön valmistellaan, kun ensin saadaan ratkaisut toimialoista 
ja palvelukokonaisuuksista.

Valtuuston periaatepäätöksessä korostetaan demokraattisen päätök-
senteon vaikuttavuutta ja heijastumista kaupungin johtamiseen. Näin 
on luontevaa, että päätoimisina luottamushenkilöinä toimivat pormesta-
ri ja apulaispormestarit huolehtivat kuntalaisten osallistumisen ja vuoro-
vaikutuksen toteutumisesta. Kuntalain 22 §:ssä osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuudet esitetään toisaalta kunnan asukkaiden ja toisaalta 
palvelujen käyttäjien oikeuksina. Palveluiden tuottamiseen toimialoilla 
liittyvät kuulemis- ja palautemenettelyt, laitos-, palvelu- ja hankekohtai-
set asiakasraadit ja vastaavat menettelyt, johtokunnat, vuorovaikutus 
huoltajien kanssa ja osallistava budjetointi on tarkoituksenmukaista to-
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teuttaa kullakin toimialalla sen erityispiirteet huomioiden. Yleinen kunta-
laisen asemaan liittyvä ja toimialoja ylittävä osallistuminen ja vuorovai-
kutus liittyvät pormestarin ja keskushallinnon toimialan kokonaisuuteen. 

Helsingin uudistuksessa näkyvä muutos on hallintokuntakohtaisten lau-
takuntien ja johtokuntien yhdistyminen laaja-alaisemmiksi toimialalauta-
kunniksi. Nämä uudet luottamuselimet hyötyvät toimialoille asioiden 
valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin kytkeytyvistä osallisuus- ja 
vuorovaikutuskokonaisuuksista. Erilaisia malleja on kokeiltu ja kehitetty 
2000-luvulla peräkkäisillä strategiakausilla toteutetuissa kokeiluissa ja 
projekteissa.

Helsinki on kehittänyt viime vuosina aktiivisesti kaupunkilaisten vaikut-
tamismahdollisuuksia ja toteuttanut verkko-osallistumiseen tehtyjen pa-
nostusten lisäksi kokeiluja, joiden tavoitteena on ollut alueellisen de-
mokratian kehittäminen, suoran demokratian edistäminen ja valmiste-
lun avoimuuden lisääminen. Helsingin vuoden 2013 alueellisen osallis-
tumisen kokeiluun valittiin kymmenen erilaista asukkaiden ideoimaa de-
mokratiapilottia. Pilottien yhteisenä tavoitteena oli etsiä uusia toiminta-
malleja kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi. 
Pilotit koskivat verkkosovelluksia, osallistuvan suunnittelua, osallista-
vaa budjetointia, asukasraati-menetelmiä, uusia alueellisia demokratia-
käytäntöjä ja demokratiatiloja.  Jatkohankkeena vuonna 2014 toteutet-
tiin Vallilan kirjastossa Kirjasto asukastoiminnan tukena -hanke. 

Kokemukset osoittavat mm., että yhtenäisiä alueellisia ja menetelmälli-
siä rakenteita asukkaiden ja eri kaupunkitoimijoiden vaikuttamiselle ja 
osallistumiselle tulee kehittää jatkossa.  Valmistelua ja päätöksentekoa 
koskevaa tietoa ja prosesseja tulisi avata kaupunkilaisille yhä varhai-
semmassa vaiheessa. Virastoilla on erilaisia vuorovaikutuksen käytän-
töjä ja toimintatapoja asukkaiden ja asukasyhdistysten kanssa. Virasto-
jen välistä yhteistyötä ja poikkihallinnollisia prosesseja tulisi selkiyttää. 
Kokemukset osoittivat myös, että kaupunkilaiset haluavat osallistua ak-
tiivisesti omaehtoiseen lähivaikuttamiseen erilaisten tapahtumien ja tal-
koiden kautta sekä tehdä tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa niiden 
organisoimisessa. Kaupunkilaisten aloitteiden käsittelyn menettelytapo-
ja tulee kehittää ja luoda edellytyksiä omaehtoista toiminnalle.

Uuden johtamisjärjestelmän osallisuus- ja vuorovaikutusmallin peruslin-
jauksina ja jatkovalmistelua varten on tunnistettu seuraavat viisi tee-
maa:

1. Käyttäjien osallisuus

Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistamisesta 
tekemään periaatepäätökseen mukaan tavoitteena on vahvistaa asuk-
kaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden kehittämi-
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seen. Palveluiden käyttäjien osallistumista voidaan edistää esimerkiksi 
käyttäjä- ja asiakasneuvostoin, asukastilaisuuksin ja – kyselyin. Käyttä-
jälähtöisessä palveluiden ja toiminnallisten kokonaisuuksien suunnitte-
lussa voidaan kerätä rajatulta asiakas- tai käyttäjäkohderyhmältä täs-
mällistä tietoa, palautetta ja ideoita, joiden avulla voidaan tehostaa ja 
tarkoituksenmukaistaa palvelutuotantoa.

Vanhus- ja vammaistyön neuvottelukunnat, maahanmuutto- ja kotoutu-
misasioiden neuvottelukunta, vapaaehtoistyön neuvottelukunta, kaksi-
kielisyystoimikunta ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti edistävät 
erityisesti yhdenvertaista osallistumista ja lisäävät em. väestöryhmien 
ja toimijoiden osallisuutta. Vuokralaisdemokratia antaa asukkaille pää-
tösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa 
asioissa sekä lisää asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnos-
sapitoa ja hoitoa. 

Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä ja helposti löydettävät palautekana-
vat helpottavat tiedonsaantia, yhteydenottoa ja vuorovaikutuksen toteu-
tumista.

2. Alueellinen vaikuttaminen 

Alueellinen osallistuminen nousi esiin syksyllä 2015 toteutetussa johta-
misen uudistamisen verkkoaivoriihessä. Kaupunginosien yhteistyötä 
voidaan organisoida monella tavalla eri toimijoiden kesken. Asukasfoo-
rumien, kaupunginosakokousten ja erilaisten yhteistoimintaryhmien 
myötä voidaan edistää kaupungin ja asukkaiden välinen yhteistyön su-
juvuutta koordinoidusti. Laajapohjainen yhteistyöelin toimii vuorovaiku-
tuksen ja yhteisen keskustelun paikkana yli toimialarajojen aluetta kos-
kevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Toimintatapa tuot-
taa paikallista ja oikea-aikaista tietoa koko yhteisön käyttöön. Lisäksi se 
edistää asukkaiden ja eri toimijayhteisöjen yhteistoimintaa ja vahvistaa 
yhteisöllisyyttä.

3. Aktivismi ja omaehtoisen toiminnan muodot 

Helsingissä on virinnyt viime vuosien aikana paljon erilaisia kaupun-
kiaktivismin muotoja. Kaupunki edistää kaupunkilaisten omaehtoista 
toimintaa ja aktiivista kaupunkikulttuuria sekä uusia yhteisöllisiä tapoja 
tuottaa palveluita ja toimintaa.

Osana osallisuus- ja vuorovaikutusmallia haetaan uusia tapoja ja toi-
mintamalleja sekä vahvistetaan olemassa oleva toimintaa avoimen, ak-
tiivisen, osallistuvan ja yhteisöllisen kaupungin mahdollistamiseksi ja 
edistämiseksi. Tätä tavoitetta tukevat myös kaupungin myöntämät 
avustukset ja muu kansalaistoiminnan tuki, kaupungin tilojen jousta-
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vampi ja avoimempi käyttö ja yhteisöllisyyden tukeminen osana kau-
pungin toimintaa.

Lisäksi selkeät, toimivat ja vaikuttavat aloitekanavat ja aloitteiden käsit-
telyprosessit mahdollistavat omalta osaltaan kaupunkilaisten aktiivista 
osallistumista ja aloitetoimintaa. Kuntalaisaloite, nuorten Ruuti-aloite ja 
kunnallinen kansanäänestys vahvistavat näitä mahdollisuuksia.

4. Asiointi ja asiakaskokemus osallistumisen ja vuorovaiku-
tuksen rakentajana 

Osallisuusmallissa nähdään palveluiden vuorovaikutustilanteet myös 
osallisuuden kokemuksen luojina ja palvelujen kehittämismahdollisuuk-
sina, joita tulee aktiivisesti hyödyntää kaupungin toiminnan kehittämi-
sessä. Tähän liittyy asiakaslähtöinen palvelukulttuuri ja viestintätyyli. 
Niin kaupungille kuin sen asukkaalle tai muulle asiakkaalle asioiden ja 
aloitteiden loppuunsaattaminen on tärkeä osa hyvää palvelua. Toimia-
lojen yhtenäiset käytännöt aloitteiden ja palautteiden käsittelyssä omal-
ta osaltaan luovat yhtenäistä kokemusta yhtenäisestä Helsingistä.

5. Kaupungin avoin valmistelu ja päätöksenteko 

Kaupunki tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin 
päätöksentekoon, valmisteluun ja palveluihin huomioiden myös kaksi-
kielisyys kaupunginhallinnossa.

Kaupunginvaltuuston johtamisen uudistamisen periaatepäätöksessä 
16.3.2016 mainittiin osallistuva budjetointi, asukas- ja käyttäjäraadit se-
kä verkko-osallistuminen yksittäisinä menetelminä uudessa osallisuus- 
ja vuorovaikutusmallissa.

Verkkopalveluiden välityksellä kaupunkilaiset pääsevät sujuvasti ajasta 
ja paikasta riippumatta osallistumaan ja vaikuttamaan valmisteluun ja 
päätöksentekoon.  Avoimen datan ja tiedon julkaisemisen myötä kau-
pungin tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on helposti ja esteettö-
mästi kaupunkilaisten avoimesti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 16.3.2016 päätök-
sen perusteluissa mainitulla tavalla on tarkoitus jatkovalmistelussa to-
teuttaa uuden osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kehittäminen avoime-
na yhteistyönä luottamushenkilöiden, kaupunkilaisten, viranhaltijoiden 
ja muiden sidosryhmien kesken. 

Työryhmän työsuunnitelman mukaan järjestetään tarvittava määrä fasi-
litoituja yhteiskehittämistilaisuuksia (alueellinen osallistuminen; käyttä-
jä- ja asiakasraadit; osallistuva budjetointi; osallisuus-hackathonit osal-
lisuuden harrastajille ja ammattilaisille). Laajemman yleisön tavoittami-
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seen käytetään vuorovaikutuksellista viestintää ja verkko-osallistumis-
ta. Kohderyhmäkohtaista (mm. lapset, nuoret, vanhukset, vammaiset, 
maahanmuuttajat) palautteen keräämistä käytetään erilaisissa tilai-
suuksissa ja tapahtumissa virastoyhteistyössä. Tulevien toimialojen 
henkilöstöä on perusteltua kytkeä mukaan osallisuus- ja vuorovaikutus-
mallin valmistelun avoimeen vuorovaikutusprosessiin poikkihallinnolli-
sesti. Helsinki Labin palvelumuotoilijoiden käyttöä mallin kehittämises-
sä selvitetään.

Nuorisoasiainkeskus ja opetusvirasto toteuttavat arvioinnin lasten ja 
nuorten osallistumisesta, jonka tuloksia hyödynnetään osallisuusmallin 
valmistelussa. Lisäksi työryhmä selvittää vanhus- ja vammaisneuvosto-
jen sekä muiden nykyisten neuvottelukuntien roolit ja tehtävät osalli-
suus- ja vuorovaikutusmallissa. 

Työryhmä käy läpi kesän aikana aiemmat kokeilut ja tekee ehdotuksen 
käytettyjen menetelmien ja mallien kytkemisestä osaksi osallisuus- ja 
vuorovaikutusmallia. Työryhmä kartoittaa edelleen osallistuvan budje-
toinnin eri malleja ja täsmentää Helsingin tavoitteet mallin osalta kesän 
ja alkusyksyn aikana.

Työryhmän lopullinen esitys Helsingin vuorovaikutusmallista valmistuu 
päätöksentekoon samanaikaisesti hallintosäännön yksityiskohtaisem-
man tarkastelun kanssa ja sitä valmistellaan avoimesti kuntalaisten ja 
viiteryhmien kanssa vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti. Ehdotuk-
set kirjauksiksi hallintosääntöön valmistellaan osallistumisen ja vuoro-
vaikutuksen osalta.

Esittely kaupunginhallituksessa

Valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti kansliapäällikkö toimii kau-
punginhallituksen esittelijänä. Kansliapäällikkö voi siirtää esittelytehtä-
vän alaiselleen viranhaltijalle.

Periaatepäätöksen mukaisesti pormestariston kansliapäällikölle anta-
man esittelylupakäytännön vaihtoehtoja selvitettiin uudistuksen valmis-
telussa. Muodollisimpana vaihtoehtona tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa 
perustetaan hallintosäännössä pormestaristo ja määritellään esittelylu-
van antaminen pormestariston tehtäväksi. Pormestaristosta tulisi toi-
mielin, jonka suhde kaupunginhallitukseen tulisi määriteltäväksi. Menet-
tely arvioitiin raskaaksi, koska oletettavasti esittelylupien erimielisyydet 
ovat poikkeustapauksia. Toisena vaihtoehtona tarkasteltiin esittelylu-
paa yksin pormestarin tehtävänä. Tässä vaihtoehdossa valtuuston pää-
tökseen sisältyvä ajatus pormestaristosta ei läpinäkyvästi toteudu.

Esittelylupa esitetään toteutettavaksi menettelytapana niin, että esittely-
luvan antamista ei määritellä hallintosäännössä. Esittelyluvan menette-
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lytavat voidaan määritellä myöhemmin laadittavissa käytännesäännöis-
sä. Käytännön toimintatapana voisi olla esimerkiksi listapalaveri, jossa 
pormestari, apulaispormestarit ja kaupunginhallituksen esittelijänä toi-
miva kansliapäällikkö käyvät läpi listalle tulossa olevat asiat. Jos lista-
palaverissa ilmenee, ettei esitys vastaa pormestarin tai apulaispormes-
tarin kantaa, pormestari voi ottaa asian esiteltäväkseen tai määrätä 
esittelijän. Hallintosääntöesityksessä pormestarin tehtäviin sisältyy, että 
pormestari voi ottaa asian esiteltäväkseen.

Lisäksi otetaan käyttöön käytäntö, jossa asiassa, josta toimialan luotta-
muselin on tehnyt päätöksen tai joka liittyy suoraan apulaispormestarin 
tai pormestarin omaan toimivaltaan ja joka etenee kaupunginhallituk-
sen tai sen jaoston päätettäväksi, kansliapäällikkö tarvitsee vastaavan 
pormestarin tai apulaispormestarin luvan esitelläkseen asian kaupun-
ginhallitukselle tai sen jaostolle. Tällaisessa kysymyksessä apulaispor-
mestari voi perustellusta syystä vaihtaa esittelijäksi toimialajohtajan. 
Menettely määritellään tarkemmin käytännesäännöissä. Hallintosääntö 
mahdollistaa tällaisen rajatun esittelyoikeuden toimialajohtajille kaupun-
ginhallituksessa.

Esittelyluvan vaihtoehtoja selvitettäessä on hyödynnetty mm. valtioneu-
voston käytäntöjä.

Valtioneuvoston osalta ministerin käsikirjan mukaan esittelylupa ei ole 
ehdoton:

”Esittelijä voi silloin, kun asian esittelemiselle on säädetty erityinen 
määräaika esimerkiksi eduskunnan vastausten esittelyyn liittyvästä tai 
muusta erityisestä syystä, jakaa esittelylistan ilman ministerin antamaa 
jakolupaa. Tällaisessa tapauksessa kysymyksen siitä, otetaanko asia 
yleisistunnossa käsiteltäväksi, ratkaisee valtioneuvosto.”

Muut toimielimet: neuvottelukunnat ja toimikunnat

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai 
vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) (26 §), vanhus-
neuvosto (27 §) ja vammaisneuvosto (28 §).

Tässä päätösehdotuksessa ei pääosin linjata muiden neuvottelukuntien 
ja toimikuntien kokonaisuutta. Neuvottelukuntien ja toimikuntien koko-
naisuudesta valmistellaan esitys syksyllä 2016. Samassa yhteydessä 
esitetään osallisuus- ja vuorovaikutusmallin edellyttämät hallintosään-
nön määräykset ja muutokset Ruuti-järjestelmään. 

Perustetaan digitalisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa 
tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee 
ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa 
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lausuntoja hankkeista. Digitalisaationeuvottelukuntaa on käsitelty edel-
lä.

Strategiaprosessi

Helsingissä on ollut kaksi valtuustokautta käytössä valtuustokauden 
mittaisen strategiaohjelman malli.. Uuden kuntalain mukaan kunnassa 
on oltava kuntastrategia (37 §), jossa valtuusto päättää kunnan toimin-
nan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Helsingin nykyinen strate-
giaohjelmamalli on uuden kuntalain mukainen. Johtamisjärjestelmän 
uudistamisen olennainen osa on, että kunnallisvaalitulos ja demokraat-
tinen päätöksenteko vaikuttavat kaupunkistrategian sisältöön.

Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tu-
levista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan 
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen 
toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunni-
telman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kuntastrategia edellyttää valmistelua, jossa riittävästi ja asianmukai-
sesti hankitaan tarpeelliset tiedot sekä selvitykset kuntastrategiassa 
huomioon otettavista asioista.

Hallintosäännössä käytetään termiä kaupunkistrategia.

Kaupunkistrategian valmistelu

Reunaehtoina kaupunkistrategian 2017–2021 valmisteluun on, että 
kaupunkistrategiasta on tarkoituksenmukaista päättää valtuustokauden 
alussa. Koska valtuusto aloittaa kesäkuun 2017 alussa, tulisi kaupun-
kistrategiasta päättää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikäli 
halutaan sen vaikuttavan talousarvion 2018 valmisteluun ja päätöksen-
tekoon.
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Haasteena on valtuuston aloittaminen kesällä. Nykymallin mukainen st-
rategiavalmistelu merkitsee esim. valtuustoseminaarin järjestämistä ke-
säkuun lopussa tai elokuussa, jotta kaupunkistrategiasta päättäminen 
on mahdollista syys-lokakuussa. Pidempi valtuuston strategiavalmistelu 
mahdollistaa syvemmän käsittelyn.  Myöhäisempi päätöksenteko mer-
kitsee, että strategia ei vaikuta linjaavasti talousarvioon 2018.

Yhteensovitettavaksi tulee myös vuoden 2018 talousarvion valmistelup-
rosessi ja aikataulu.

Käytännesäännöt

Johtamisjärjestelmän uudistamisen tuloksena sekä poliittinen että am-
matillinen johtaminen muuttuvat. Muutos vaikuttaa mm. toimielinten, 
luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon työnjakoon. Muutostilan-
teessa tulee panostaa hyvän kulttuurin synnyttämiseen sekä poliittisten 
toimijoiden kesken että poliittisen johdon ja ylimmän virkamiesjohdon 
välillä. 

Uuden johtamis- ja toimintakulttuurin luomisessa ja vakiinnuttamisessa 
yhtenä keinona luodaan uuteen johtamisjärjestelmään hallintosääntöä 
täydentävät ns. käytännesäännöt. 

Poliittiseen johtamiseen on vuosien saatossa muodostunut erilaisia do-
kumentoimattomia menettelytapoja ja käytäntöjä. Käytännesääntöihin 
voidaan dokumentoida Helsingissä käytössä olevat menettelytavat se-
kä sopia mm. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksia 
täydentävistä työskentelytavoista. 

Käytännesäännöissä voidaan sopia esimerkiksi

 hyvän hallitustyöskentelyn pelisäännöistä tai toimintatavoista
 arviointimenettelyistä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 

työn kehittämiseksi
 esittelyluvan menettelytavoista ja listakokouskäytännöistä
 pormestariston toimintatavoista.

Käytännesäännöt täydentävät tarpeen mukaan myös kansliapäällikön 
johtajasopimusta.

Valtiolla edellisellä hallituskaudella käytännesäännöt käsiteltiin hallituk-
sen iltakoulussa 21.5.2014 ja ne hyväksyttiin käytettäväksi. Niiden kes-
keisenä tavoitteena oli selkiyttää poliittisen ja virkamiesten toiminnan 
vastuita koko valtioneuvoston ja yksittäisten ministeriöiden toiminnassa 
sekä poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun sekä toimeenpa-
non laadun parantaminen.
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Käytännesäännöt on mahdollista valmistella, kun uuden johtamisjärjes-
telmän keskeiset ratkaisut on päätetty. Jatkovalmisteluna asiassa kau-
punginhallituksen johtamisen jaosto voi valmistella talven 2016–17 ai-
kana käytännesäännöt, jotka esimerkiksi merkittäisiin tiedoksi johtami-
sen jaostossa tai kaupunginhallituksessa. Käytännesäännöt olisivat 
näin eräänlainen johtamisjärjestelmän uudistamisesta päättäneen luot-
tamushenkilöjohdon tiekartta luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon 
toiminnan pelisäännöistä tulevan luottamushenkilöjohdon hyödynnettä-
väksi.

Pormestarin ja apulaispormestareiden palkat ja muiden luottamushenkilöiden palkkiot

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispor-
mestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituk-
sen jäseninä. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luotta-
mushenkilöitä.

Pormestarin palkan lähtökohtia arvioitaessa voi nykyinen kaupungin-
johtajan palkka olla mahdollinen lähtökohta pormestarin palkkatasolle. 
Vertailu valtion ja muiden kaupunkien palkkatasoon mahdollistaa ar-
vioinnin vastaavaksi arvioituihin tehtäviin.

Nykyinen apulaiskaupunginjohtajan palkka on mahdollinen lähtökohta 
apulaispormestarin palkkatasolle. Apulaispormestarin tehtävä on kui-
tenkin uusi ja suoria vertailukohtia ei ole.  

Pormestarin ja apulaispormestareiden palkkaus on arvioitava myös 
suhteessa viranhaltijajohdon palkkatasoon.

Valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti kaupunginhallitusryhmien 
mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaupunginhallituksen työsken-
telyyn turvataan jatkovalmistelussa. Tarkasteltavaksi tulee luottamus-
henkilöiden palkkiosääntö.

Laissa ei edellytetä, että hallintosäännössä olisi määräyksiä luottamus-
henkilöiden taloudellisista etuuksista. Päätös voi olla siis myös erillinen 
eli nykyistä luottamushenkilöiden palkkiosääntöä vastaava.

Kaupunginhallitusryhmien työskentelyyn vaikuttaa, että kaupunginhalli-
tuksessa on viisi päätoimista ja kymmenen sivutoimista luottamushen-
kilöä. Sivutoimisten jäsenten toimintaedellytykset on turvattava. Tämä 
tarkoittaa riittävän suurta kokous- ja/tai vuosipalkkiota. Tyhjentävää 
kuntalain 33.2 §:n luetteloa päätoimisista tai osa-aikaisista luottamus-
henkilöistä ei tule kuitenkaan kiertää suurilla vuosipalkkioilla. Lisäksi on 
otettava huomioon, että luottamushenkilön ansionmenetys tulee korvat-
tavaksi kokousten yms. ajalta.
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Toimialalautakunta on uusi toimielin kaupungin kokonaisuudessa. Se 
on toimijana vahvempi kuin nykyisessä palkkiosäännössä vaativiksi 
lautakunniksi katsotut lautakunnat. Ottaen huomioon toimialalautakun-
tien aiempaa laajemman tehtäväkentän tulee nämäkin palkkiot arvioida 
uudelleen.

Esitys pormestarin ja apulaispormestareiden palkkauksesta ja luotta-
mushenkilöiden palkkioista on tarkoitus tuoda valtuuston päätettäväksi 
syyskaudella 2016.

Kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa koskevat virkajärjestelyt

Esitettävän hallintosäännön hyväksyminen merkitsee, että kaupungin-
johtajan ja apulaiskaupunginjohtajien virat lakkautetaan 1.6.2017 al-
kaen.

Kuntalain 41 §:n 4 momenttiin sisältyy säännökset kaupunginjohtajan 
asemasta siirryttäessä pormestarimalliin. Jos kaupunginjohtajan virka 
on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto siirtää viran-
haltijan soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen jäljellä 
olevaksi määräajaksi. Palvelussuhteen edut eivät saa olla epäedulli-
semmat kuin kaupunginjohtajan virkaan kuuluneet edut. Tämä tarkoit-
taa sitä, että kaupunginjohtajalle tulee tarjota uutta virkaa tai työsuh-
teista tehtävää nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla.

Apulaiskaupunginjohtajien asemasta ei ole vastaavaa nimenomaista 
säännöstä. Heihin sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin viranhal-
tijoihin. Nykyisen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu-
laiskaupunginjohtaja virkasuhde päättyy 30.6.2017, rakennus- ja ympä-
ristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhde päättyy 
1.9.2017 ja sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhde 
päättyy 31.5.2019. Kaupunginjohtajan virkasuhde päättyy 31.5.2019. 
Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virka on 
avoimena johtamisjärjestelmäuudistuksen voimaan tullessa.

Kansliapäällikkö, toimialajohtajat ja palvelukokonaisuuksien johtavat viranhaltijat

Esitetyssä organisaatiossa johtavia viranhaltijoita ovat keskushallinnos-
sa kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, tarkastusjohtaja ja keskushal-
linnon liikelaitosten toimitusjohtajat.

Toimialoilla johtavia viranhaltijoita ovat toimialajohtajat, palvelukokonai-
suuksien johtajat ja toimialojen hallintojohtajat, pelastuskomentaja ja lii-
kenneliikelaitoksen johtaja.

Kansliapäällikön tehtäväkokonaisuus muodostuu seuraavasti:
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 valtuuston 16.3.2016 päätöksessä todetut tehtävät: kaupunginhalli-
tuksen esittelijä, toimialajohtajien esimies, keskushallinnon johtaja

 voimassa olevasta kaupunginhallituksen johtosäännöstä kaupungin-
johtajan tehtävistä kansliapäällikölle siirrettävät tehtävät ja kaupun-
ginkanslian johtosäännöstä kansliapäällikön tehtävät

 uuden keskushallinnon muodostumisesta seuraavat tehtävät: kes-
kushallinnon liikelaitosten toimitusjohtajien esimiestehtävät sekä uu-
den laajemman kanslian johtotehtävät

Toimialajohtajan tehtäväkokonaisuudet muodostuvat seuraavasti:

 valtuuston 16.3.2016 päätöksessä todetut tehtävät: toimialalauta-
kunnan esittelijä ja toimialan johtaminen. Toimialajohtajat ovat esit-
telijöinä itsenäisiä.

 voimassa olevista johtosäännöistä virastopäälliköiden tehtävistä toi-
mialajohtajalle yhdistettävät usean virastopäällikön tehtävät

 kaupunginhallituksen johtosäännöstä apulaiskaupunginjohtajan teh-
tävistä toimialajohtajalle siirrettävä esimiestehtävä

Palvelukokonaisuuksien johtajien, liikelaitosten johtajien ja pelastusko-
mentajan johtajien tehtävät muodostuvat uuden organisaation mukai-
sesti. Erityistä toimivaltaa tarkennetaan jatkovalmistelussa.

Ylimmän johdon kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to sekä kokemusta johtamistehtävissä. 

Palvelukokonaisuuden johtajan, liikelaitoksen johtajan ja pelastusko-
mentajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä 
kokemusta johtamistehtävissä. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä 
kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.     

Kelpoisuusvaatimuksia on pyritty yhdenmukaistamaan ja ottamaan 
huomioon jo uusimpiin johtosääntöihin kirjatut johtajan kelpoisuusvaati-
mukset. Kaupunginvaltuuston päätöksellä otettavan ylimmän johdon; 
kansliapäällikön, toimialajohtajien ja tarkastusjohtajan kelpoisuusvaati-
mukset ovat ns. yleisjohtajan koulutusta ja johtamiskokemusta koske-
vat. Muuhun kuin ylimpään johtoon kuuluvien johtajien kelpoisuusvaati-
muksissa on huomioitu mahdolliset laista tai muista määräyksistä tule-
vat erityisvaatimukset.

Kansliapäällikön ja toimialajohtajien virkasuhteen muoto ja esimies-alaissuhteet

Kansliapäällikkö otetaan virkasuhteeseen enintään seitsemän vuoden 
määräajaksi. Toimialajohtajat otetaan virkasuhteeseen enintään seitse-
män vuoden määräajaksi.
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Pääsääntönä on viranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen toistaiseksi, 
vain laissa tai asetuksessa erikseen säädetyissä tapauksissa viranhalti-
ja voidaan ottaa määräajaksi. Määräaikaisuus on mahdollista mm., jos 
sille on tehtävän luonteesta johtuva peruste, esimerkiksi se, että ky-
seessä on johtava tehtävä, jollaiseksi kunnallista viranhaltijalakia kos-
kevassa hallituksen esityksessä on mainittu apulaiskunnanjohtajien vi-
rat. 

Kansliapäällikön tehtävä on vastuultaan ja vaikuttavuudeltaan verratta-
vissa kunnanjohtajan tehtävään. Kansliapäällikkö toimii kaikkien kau-
pungin toimialojen ylimpänä viranhaltijana ja kaupunginhallituksen esit-
telijänä. Toimialajohtajat toimivat toimialojen ylimpinä viranhaltijoina ja 
lautakuntien esittelijöinä.

Pitkällä, seitsemän vuoden määräaikaisuudella yhtäältä turvataan jat-
kuvuus kaupungin hallinnossa ja toisaalta mahdollistetaan sellainen 
ylimmän johdon uudistuminen, jota on pidettävä perusteltuna kaupun-
gin toimintaympäristön muutokseen ja kaupunkikehityksen uusiin haas-
teisiin vastaamisen kannalta. 

Valtuuston päätöksessä 16.3.2016 todettiin, että jatkovalmistelussa on 
selvitettävä, voivatko toimialajohtajat olla substanssiasioissa vastuussa 
suoraan apulaispormestarille ja toimialalautakunnalle. Lisäksi todettiin, 
että esimies-alaissuhteet määrittyvät pääasiallisesti tarkempien hallin-
to- ja johtosääntöjen valmistelun yhteydessä.

Selvityksessä on tulkittu substanssiasioissa vastuussa olemisen tarkoit-
tavan esimies-alaissuhdetta ja siihen liittyvää määräysten antamista.

Apulaispormestari on luottamushenkilö ja puheenjohtajana osa lauta-
kuntaa, joten apulaispormestari ei voi yksin määrätä viranhaltijaa. Lau-
takunta ei kollektiivina voi olla esimies.

Ainoa luottamushenkilön suora määräämisoikeus viranhaltijaan on por-
mestarilla kansliapäällikköön. Pormestari on luottamushenkilö, mutta 
samalla johtaa kaupunkia kaupunginjohtajan sijasta.

Valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti kansliapäällikkö on toimiala-
johtajien esimies.

Kansliapäällikön johtajasopimus

Kansliapäällikön viranhoitomääräystä täydennetään valtuuston periaa-
tepäätöksen mukaisesti johtajasopimuksella.

Kuntalain 42 § määrää kunnan ja kunnanjohtajan johtajasopimuksesta. 
Laki ei koske kansliapäällikköä, mutta lainsäädäntöä on hyödynnetty 
johtajasopimuksen valmistelussa. Kunnanjohtajan johtajasopimukseen 
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voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan työnjaosta. Kunnanjohtajan johtajasopimukseen voidaan 
ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitami-
seen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn 
sijasta.  Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle makset-
tavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto.

Estettä johtajasopimuksen tekemiselle kansliapäällikön kanssa ei ole. 

Kuntalain 43 §:n erityissäännös kunnanjohtajan irtisanomisesta/siirros-
ta luottamuspulan johdosta ei ole sovellettavissa muihin viranhaltijoihin. 
Kansliapäällikön osalta voivat kyseeseen tulla vain laissa tarkoitetut irti-
sanomisperusteet. 

Johtajasopimus voidaan tehdä vapaaehtoisen irtisanoutumisen ehdois-
ta, mutta se on kieltäytymistilanteessa vailla vaikutusta.

Kansliapäällikölle laaditaan johtajasopimus, jossa mainitaan vapaaeh-
toisen irtisanoutumisen ehdoista, mitä ko. tilanteessa korvattaisiin, ko-
konaispalkasta ja palkantarkistusperusteesta.

Hallintosääntö määrittää kansliapäällikön tehtävät, toimivallan ja kelpoi-
suudet. Kansliapäällikön palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnalli-
sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Johtajasopimuk-
sella ei voida huonontaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk-
sen määräyksiä.

Viranhoitomääräyksen antaa kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston 
valintapäätöksen täytäntöönpanotoimenpiteenä. Johtajasopimuksen ja 
viranhoitomääräyksen tulee olla keskenään sopusoinnussa ja niiden tu-
lee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

Johtajasopimuksessa voidaan tarkentaa kansliapäällikön ja poliittisen 
johdon työnjakoa. Johtajasopimuksessa voidaan sopia miten kanslia-
päällikölle asetetaan tavoitteita ja miten tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan.

Johdon valinta

Toimialajohto on tarkoitus valita vuoden 2016 aikana, jotta se voi aloit-
taa työskentelyn vuoden 2016 lopulla ja valmistella uutta organisaatio-
ta. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, perustaa virat ja valtuuston päätöksen täy-
täntöönpanon yhteydessä kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan 
kansliapäällikön ja toimialajohtajien virkojen laittamisesta julkiseen ha-
kuun.
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Muun johdon virkojen osalta täyttömenettelystä päätetään erikseen uu-
distuksen edetessä. Täyttömenettelystä päättää virkaan ottava toimie-
lin. 

On tarkoituksenmukaista, että uuteen organisaatioon perustettavat uu-
det virat ja tehtävät täytetään pääsäännön mukaan sisäisesti. Samassa 
yhteydessä päätetään tarvittavista virkajärjestelyistä siten, että ne tule-
vat voimaan 1.6.2017.

Henkilöstöperiaatteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (24.4.2013) strategiaohjelman mu-
kaan vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ organi-
saatiomuutoksen vuoksi loppuu. Palvelussuhteen turvaaminen edellyt-
tää henkilöstöltä valmiutta siirtyä tarvittaessa tehtävästä toiseen. Tätä 
periaatetta noudatetaan johtamisjärjestelmäuudistuksessa. Tehtäväjär-
jestelyissä noudatetaan lisäksi voimassa olevia kaupunginhallituksen 
hyväksymiä uudelleensijoituksen periaatteita. 

Uuteen organisaatioon perustettavat uudet virat ja tehtävät täytetään 
pääsäännön mukaan sisäisesti, ellei valitseva viranomainen toisin pää-
tä. Kun tehtävät täytetään sisäisesti, kohdennetaan ns. ilmoittautumis-
menettely aiemmin vastaavissa tehtävissä toimineille henkilöille. 

Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että jokaisella on paikka uudes-
sa organisaatiossa. Henkilöstösuunnitelmat valmistellaan nykyisissä vi-
rastoissa ja liikelaitoksissa kaupunginkanslian erillisen ohjeen pohjalta.

Kaupungin täyttölupaohjeissa on ennakoitu muutosta ja linjattu siten, 
että erityisesti ylemmät esimiestehtävät sekä hallinto- ja muut tukipal-
velutehtävät voidaan täyttää vain määräaikaisesti tässä vaiheessa. 
Myös em. tehtäväryhmien sijaisuudet tulee täyttää enintään 31.5.2017 
saakka. 

Muut tehtävät täytetään toiminnallisten tarpeiden mukaisesti täyttölupa-
menettelyä noudattaen.

Pääosa henkilöstöstä tulee jatkamaan entisissä tehtävissään uudessa 
organisaatiossa. Suurimmat muutokset koskevat johtotehtävissä sekä 
hallinto- ja tukipalveluissa toimivia henkilöitä. Mihin uuden organisaa-
tion rakenteeseen nykyiset yksiköt, työyhteisöt ja tiimit sijoittuvat, selvi-
ää viimeistään vuoden 2017 alkupuolella. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on valtuuston tehtyä päätöksen 
hallintosäännöstä, kehottaa kaupunginkansliaa tarkentamaan täyttöme-
nettelyä ja virkajärjestelyjä valmistelun edetessä syyskauden 2016 
alussa.
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Yhteistoiminta

Johtamisjärjestelmäuudistukselle on laadittu kaupunkitasoinen yhteis-
toimintasuunnitelma, jota tarkennetaan valmistelun ja päätöksenteon 
edetessä. Valmisteluvaiheen asiasisältö ratkaisee, missä yhteistoimin-
taa kulloinkin toteutetaan.

Uudistuksen valmistelu ja henkilöstöperiaatteiden käsittely toteutetaan 
kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoiminnan tar-
koituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa uudistukseen 
ja sen valmisteluun ennen päätöksentekoa. Yhteistoimintaa toteutetaan 
sekä edustuksellisesti kaupungin yhteistoimintaelimissä että suoraan 
niissä yksiköissä ja niiden henkilöiden kanssa, joita muutos koskee. 
Yhteistoiminnassa käsitellään uudistuksen perustelut, valmistelun aika-
taulut, vaihtoehdot ja vaikutukset. 

Kevään 2016 valmistelussa (toimialat, palvelukokonaisuudet ja hallinto-
sääntö) yhteistoimintaa on toteutettu yhteistoimintaelimissä. Kaupungin 
henkilöstötoimikunta on toiminut muutoksen seurantaryhmänä. Kun jat-
kovalmistelussa edetään alaorganisaatiorakenteen muodostamiseen, 
siirtyy yhteistoiminnan painopiste virastoihin ja työyksiköihin, joissa 
muutosta käsitellään henkilöstön kanssa tarkemmin. Keskitetyllä vies-
tinnällä on varmistettu, että jokainen yksikkö saa tietoa uudistuksen val-
mistelun etenemisestä ja aikatauluista.

Yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti kaupunginjohtajan esitystä hal-
lintosäännöksi kaupunginhallitukselle 6.6.2016 käsitellään yhteistoimin-
tamenettelyssä. Yhteistoimintasuunnitelman 16.5.2016 tarkennettu ai-
kataulu  touko-kesäkuulle on toimitettu virastoille ja liikelaitoksille sekä 
julkaistu kaupungin Helmi-intrassa. Ajalla 2.6.-8.6.2016 yhteistoiminta-
käsittely toteutetaan kaupungin ylimmän johdon tilaisuudessa, virasto-
jen hallinto- ja tukipalveluyksiköissä sekä virastojen ja liikelaitosten 
henkilöstötoimikunnissa tai vastaavissa yhteistoimintaelimissä. Kau-
pungin henkilöstötoimikunta antaa 10.6.2016 lausunnon kaupunginhal-
litukselle.

Varautuminen tietojärjestelmiä koskeviin muutoksiin

Kanslian toimesta on arvioitu organisaatiouudistuksen toteuttamisen 
mahdollisuus keskitettyjen tietojärjestelmien näkökulmasta. Tehdyn ar-
vioinnin pohjalta ei ole ilmennyt ehdottomia esteitä siirtyä uuteen orga-
nisaatiorakenteeseen 1.6.2017 lukien.

ICT:hen kohdistuvien muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa ensi-
sijainen tavoite on toiminnan ja palvelujen jatkuvuuden turvaaminen. 
Kaikki tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset eivät ole kriittisiä toteut-
taa 1.6.2017 mennessä ja ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vain 
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ne muutokset, jotka ovat kriittisiä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Ensimmäisessä vaiheessa ei tehdä järjestelmien sulauttamisia, laajen-
nuksia tai tuleville toimialoille muodostuvien tietojärjestelmien päällek-
käisyyksien karsimista.

ICT:n muutostarve korostuu kolmella osa-alueella: kaupungin tietotek-
niikan perusinfrastruktuurissa, kaupungin keskistetyissä tietojärjestel-
missä sekä hallintokuntien tuki- ja ydintoimintojen tietojärjestelmissä.

Perusinfrastruktuurin ja keskitettyjen tietojärjestelmien muutosten hal-
linta ja toteuttaminen on kriittisintä kaupungin perustoimintojen jatku-
vuuden kannalta. Näiden muutosten toteuttaminen on kaupunginkans-
lian vastuulla ja kaupunginkanslia myös vastaa näiden muutosten kus-
tannuksista ja budjetoinnista. Muutostöihin on varattu vuodelle 2017 n. 
2,5 milj. euroa.

Virastot ja liikelaitokset ovat tunnistaneet tietojärjestelmäluetteloistaan 
ne järjestelmät, joihin kohdistuu muutostarpeita, sekä ne tietojärjestel-
mät, joiden muutokset on kriittistä toteuttaa 1.6.2017 mennessä toimin-
nan jatkuvuuden turvaamiseksi. Näiden muutostöiden toteutus on vi-
rastojen ja liikelaitosten vastuulla ja ne vastaavat omiin järjestelmiinsä 
ja niiden liittymiin tehtävien muutosten kustannuksista ja budjetoinnista 
talousarvioraamin puitteissa. Muutostöiden kustannukset tarkentuvat 
toukokuun 2016 aikana.

Kaupunginkansliaan muodostetaan ICT-muutoshankkeen koordinaatio-
ryhmä, jonka puheenjohtaja on tietotekniikkapäällikkö ja jäseninä kes-
keisten kaupunkiyhteisten tukipalvelujärjestelmien omistajat sekä edus-
tajat kultakin tulevalta toimialalta.

Tuleville toimialoille muodostetaan nykyisistä virastoista ICT-ryhmät, 
jotka koordinoivat ja toteuttavat toimialalle kuuluvat ICT-muutostyöt.

Uudistuksen toteutuksen välittömät kustannukset

Valtuuston 16.3.2016 hyväksyminen jatkovalmistelun periaatteiden mu-
kaisesti uudistuksen tavoitteena on, että kaupungin toiminnan tuotta-
vuus ja kustannustehokkuus paranevat. Valtuustokauden 2013–2017 
osalta noudatetaan strategiaohjelman talous- ja tuottavuustavoitteita.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen taloudellisista vaikutuksista oli val-
tuuston periaatepäätöksen 16.3.2016 perusteluissa tarkasteltu luotta-
mushenkilöiden ja ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita. Tavoitteena 
on, että luottamushenkilöiden ja ylimmän johdon palkkojen ja palkkioi-
den kokonaissumma ei kasva.
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Edellä on todettu, että uudistuksesta aiheutuu tietojärjestelmiin tehtä-
vistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia.

Johtamisjärjestelmäuudistuksesta aiheutuu mm. nimenmuutoksia sekä 
luottamushenkilöelimiin että operatiiviseen organisaatioon. Näistä muu-
toksista aiheutuu viestintäkustannuksia.

Vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon

Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017. Talousarviovuoden 2017 talouden 
toteutumista käsittelee kaksi eri valtuustoa. Valtuustokauden vaihtumi-
sen ajankohdan muutos ei kuitenkaan vaikuta talousarvion 2017 val-
misteluun.

Nykyisellään kaupungin talousarvion rakenne noudattelee pääosiltaan 
virastorakennetta ja määrärahat toiminnoille on kohdennettu pääosin 
virastoittain. Esitetyssä toimialarakenteessa myös talousarvion rakenne 
muuttuu ja määrärahat toiminnoille kohdennetaan uudella tavalla. 

Toimialarakenteeseen siirrytään uuden valtuuston aloittaessa kesken 
talousarviovuotta. Vuoden 2017 ensimmäiset viisi kuukautta on voi-
massa nykyinen organisaatio ja sen mukainen talousarvio. Kesäkuun 
2017 alusta vuoden loppuun olisi voimassa uusi organisaatio ja uusi ta-
lousarviorakenne. 

Vuoden 2017 talousarvio tulee valmisteltavaksi ja päätettäväksi nykyi-
sen organisaation mukaan. Keväällä 2016 lauta- ja johtokunnat esittä-
vät talousarvionsa normaalisti vuodelle 2017 ja talousarviosta pääte-
tään marraskuussa 2016 koko vuodelle 2017. Ennen toimialarakenteen 
käyttöönottoa tullaan kevään 2017 aikana kaupunginvaltuustossa päät-
tämään talousarvion muutoksista uuden organisaation mukaiseksi. Ke-
vään 2017 aikana valmistellaan kaupunginvaltuustolle ehdotus teknisik-
si talousarviomuutoksiksi, joissa määrärahat siirretään uuteen 1.6. 
aloittavaan organisaatioon ja määritellään uuden organisaation sitovat 
määrärahakohdat.

Voimaantulo ja siirtymävaiheen tehtävät

Uusi johtamisjärjestelmä, pormestarimalli, lautakuntarakenne ja toimia-
lamalli otetaan käyttöön 1.6.2017.

Hallintosäännön johtamista koskevat osat tulevat voimaan 1.6.2017.

Kaupungin toiminta jatkuu voimassaolevien johtosääntöjen mukaisesti 
vuoden 2017 toukokuun loppuun saakka. Nykyiset toimielimet käsittele-
vät ja päättävät nykyisten virastojen toimintaan liittyvistä johtosäännöis-
sä olevista kunkin toimielimeen päätösvaltaan kuuluvista asioista. 
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Ennen hallintosäännön voimaantuloa on tarpeen ryhtyä hallintosään-
nön täytäntöönpanemiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Näitä toi-
menpiteitä ovat mm. toimialojen yksityiskohtaisesta organisaatioraken-
teesta päättäminen. Nämä päätökset on muutostilanteessa mahdollista 
tehdä kaupunginhallituksen johtamisen jaostossa. Menettely on vastaa-
va kuin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämisessä, jossa tu-
levaa organisaatiota koskevia päätöksiä teki kaupunginhallituksen vä-
liaikainen sosiaali- ja terveysjaosto.

Lisäksi ennen hallintosäännön voimaantuloa vuoden 2017 puolella on 
tarpeen tehdä välttämättömiä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä 
päätöksiä, jotka on hallintosäännössä määritelty kansliapäällikön tai toi-
mialajohtajien tehtäväksi. Nämä voivat olla esim. henkilöstöpäätöksiä, 
toimivallan delegointeja tai muita toimintatapoihin liittyviä päätöksiä. Tä-
män vuoksi on tarpeen päättää, että kansliapäällikön ja toimialajohta-
jien virkaan valittavat viranhaltijat voivat tehdä toimivaltaansa kuuluvia 
liittyviä päätöksiä ennen 1.6.2017. Vastaava ennakoiva toimivalta mää-
riteltiin hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnitte-
lukeskuksen yhdistämisessä tulevalle kansliapäällikölle.

Uusi valtuusto järjestäytyy kesäkuussa 2017, valitsee pormestarin, 
apulaispormestarin ja kaupunginhallituksen sekä valitsee uudet lauta- 
ja johtokunnat.

Hallintosäännön yksityiskohtaiset perustelut

Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvataan keskeiset muutokset joita 
uuteen hallintosääntöön on tehty verrattuna voimassa oleviin johto-
sääntöihin. Laajempi hallintosäännön määräysten taustoja ja perustelu-
ja koskeva muistio valmistellaan erikseen syksyllä 2016.

I osa Johdanto

1 luku Yleiset määräykset

1 § Hallintosäännön soveltaminen

Pykälässä kuvataan hallintosäännön sisältö ja tarkoitus kaupungin hal-
linnon järjestämistä koskevana asiakirjana.

II osa Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen

2 luku Toimielimet

1 § Kaupunginvaltuusto

Valtuuston koko säilyy ennallaan 85 valtuutetussa.

2 § Kaupunginhallitus
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Kaupunginhallitusta koskeviin määräyksiin on tehty pormestarimallin 
edellyttämät muutokset.

Kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä määrätään nykyisestä 
poiketen, että heidän tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

3 § Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Uuden toimielimen, elinkeinojaoston tehtäväksi on määritelty elinkeino-, 
kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikan ohjaaminen. Pu-
heenjohtajana toimii pormestari elinkeinojaoston ohjaamien asioiden st-
rategisen merkityksen vuoksi. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupun-
ginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, jotta kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen ohjausrooli vahvistuu.

Jäsenmääräksi on elinkeinojaostolle ja kaikille jäljempänä mainituille 
muille jaostoille määrätty yhdeksän.

4 § Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Voimassa olevassa kaupunginhallituksen johtosäännössä konserni-
jaoston tehtävissä on mainittu asioita, joihin ei sisälly varsinaista pää-
töksentekoa. Näistä tehtävistä muodostetaan hallintosääntöön konser-
nijaoston tehtäväkuvaus ja kyseiset kohdat poistetaan konsernijaoston 
toimivaltamääräyksistä:

1 tehdä esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen 
periaatteista sekä tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista tavoitteista,

2 seurata, että ne yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joissa kaupungilla on 
määräysvaltaa, toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, se-
kä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta,

3 käsitellä tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden seuranta-
raportit ja muutoinkin seurata niiden toimintaa.

5 § Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmis-
tella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi. 

Tarkastuslautakunnan esityksestä on tähän pykälään sisällytetty tar-
kastuslautakunnan toimintaa ja kokoonpanoa koskevat määräykset. 
Pykälän momenttien järjestystä on muutettu. Esityksen tekstisisältöön 
ei ole puututtu. Kyseessä ovat perustellut yhteensovittamistoimenpiteet 
hallintosäännön sisäisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi.
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Esityksen sisältöä koskevat perustelut sisältyvät tarkastuslautakunnan 
esitykseen (liite 2).

6 § Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii lä-
hinnä nykyisten opetuslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan 
suomenkielisen työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston johto-
kunnan tehtävistä.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii kasvatuksen  ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari. Lautakunnassa on 13 jäsentä samoin kuin 
jäljempänä tulevissa muissa lautakunnissa. 

Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten joukossa on oltava vähintään 
kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa, 
koska lautakunnan suomenkielisen jaoston ja ruotsinkielisen jaoston 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

Nykyisin opetuslautakunnan 11 jäsenestä yhdeksän on suomenkieli-
sestä kieliryhmästä ja kaksi ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Jatkossa 
lautakuntaan voi kuulua enemmän kuin kaksi ruotsinkielisen kieliryh-
män edustajaa ja lautakuntaan voidaan valita myös muita kuin suo-
menkielisen tai ruotsinkielisen kieliryhmän edustajia.

7 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

8 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kuntalain 6 luvun 30 § 4 momentin mukaan kaksikielisessä kunnassa 
asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieli-
ryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä var-
ten jaostoihin. Jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryh-
mään kuuluvista henkilöistä.

Tältä osin esitetään jatkettavaksi nykyistä käytäntöä, jonka mukaan 
opetustoimesta vastaavalla lautakunnalla on jaosto kumpaakin kieliryh-
mää varten. 

Kuntalain 6 luvun 31 § 2 momentin mukaan valtuusto voi päättää, että 
jaoston jäseneksi, ei kuitenkin puheenjohtajaksi, voidaan valita muita-
kin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Tältä osin esitetään, että jaoston jäseneksi ja varajäseneksi voidaan 
valita muitakin kuin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseniä tai varajä-
seniä, mutta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava 
lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Nykyisin suomenkielinen jaosto 
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koostuu opetuslautakunnan suomenkieliseen kieliryhmään kuuluvista 
jäsenistä.  Jatkossa suomenkieliseen jaostoon voidaan valita myös 
muita kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

9 § Kaupunkiympäristölautakunta

Pykälässä määrätään uudesta toimialalautakunnasta, jonka toimiala on 
muodostettu asuntolautakunnasta, asuntotuotantotoimikunnasta, kau-
punkisuunnittelulautakunnasta, kiinteistölautakunnasta, rakennuslauta-
kunnasta, yleisten töiden lautakunnasta, ympäristölautakunnasta sekä 
teknisen palvelun lautakunnan rakentamispalvelun ja tukkutorin toimia-
loista.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari.

10 § Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Pykälässä määrätään uudesta ympäristö- ja lupajaostosta.

11 § Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Pykälässä määrätään uudesta rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tosta.

12 § Pelastuslautakunta

Pelastuslautakuntaan ei esitetä muutoksia. Kaupunginvaltuusto valit-
see puheenjohtajan.

13 § Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Liikenneliikelaitoksen johtokuntaan ei esitetä muutoksia verrattuna ny-
kyiseen Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokuntaan. 
Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan.

14 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pykälässä määrätään uudesta toimialalautakunnasta, jonka toimiala on 
muodostettu kaupunginmuseon johtokunnasta, kaupunginorkesterin 
johtokunnasta, kulttuuri- ja kirjastolautakunnasta, liikuntalautakunnasta, 
nuorisolautakunnasta ja taidemuseon johtokunnasta.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
apulaispormestari.

15 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

16 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
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17 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kolme jaostoa.

18 § Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pykälässä määrätään uudesta toimialalautakunnasta, jonka tehtävät 
ovat nykyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaiset.

Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä on ruot-
sinkielisestä kieliryhmästä.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveystoimialan apu-
laispormestari.

19 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Pykälässä määrätään uudesta sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostos-
ta.

Jaoston tehtäviksi on määritelty ne tehtävät, joista tällä hetkellä vastaa-
vat sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen, toinen ja kolmas 
jaosto. Jaostojen tehtävien yhdistämisen taustalla on perustoimeentulo-
tuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Myöntämisen ja maksamisen li-
säksi Kelan tehtäväksi siirtyy myös muutoksenhaku perustoimeentulo-
tuen osalta. Tämä merkitsee jaostojen käsiteltäväksi saapuvien muu-
toksenhakujen vähentymistä erityisesti ensimmäisessä ja kolmannessa 
jaostossa. Jaostojen yhdistämisen tarkoituksena on paitsi taata muu-
toksenhakujen käsittelyn tehokkuus, myös turvata kuntalaisten oikeus-
asemaa edistämällä jokaisen oikeutta saada asiansa käsitellyksi asian-
mukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jaostojen yhdistäminen edis-
tää myös toiminnan yhdenmukaisuutta.

20 § Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Muutoksena nykyiseen on johtokunnan koon pienentäminen yhdeksäs-
tä jäsenestä viiteen.

21 § Taloushallintoliikelaitoksen johtokunta

Johtokuntaan ei esitetä muutoksia.

22 § Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Johtokuntaan ei esitetä muutoksia.

3 luku Pormestari ja apulaispormestarit

1 § Pormestari
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Kuntalain mukaan pormestari johtaa kaupunkia kaupunginjohtajan si-
jasta. 

Nykyisen kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginjohta-
jan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on kunkin toimialallaan joh-
taa, valvoa ja kehittää kaupungin hallintoa sekä vastata siitä, että ase-
tetut tavoitteet saavutetaan. Kaupunginjohtajan tehtävänkuvauksesta 
on siirretty soveltuvin osin pormestarin tehtävänkuvaukseksi se, että 
hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, talou-
denhoitoa ja muuta toimintaa.

Uusia määräyksiä ovat se, että pormestari on päätoiminen luottamus-
henkilö ja että pormestari valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen 
keskuudesta. Tällä tavoin kuntavaalien tulos heijastuu kaupungin joh-
toon.

2 § Apulaispormestarit

Määräykset ovat uusia.

Apulaispormestari toimii oman toimialansa toimialalautakunnan pu-
heenjohtajana. Apulaispormestareita on neljä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Apulaispormesta-
rit valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta, jotta kunta-
vaalien tulos heijastuu kaupungin johtoon.

3 § Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet

Jatkovalmisteluun.

4 luku Keskushallinto, tarkastusvirasto ja toimialat

1 § Keskushallinto

Keskushallinto muodostuu kaupunginkansliasta ja kolmesta liikelaitok-
sesta.

2 § Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tehtävät on muodostettu yhdistämällä nykyiset kau-
punginkanslian, tietokeskuksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liike-
laitoksen tehtävät. 

Lisäksi kaupunginkansliaan on yhdistetty hankintatoimen strategiset 
tehtävät hankintakeskuksesta. 

Kaupunginkanslian rakenne pysyy nykyisenä muodostuen kuudesta 
osastosta.
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Sisäinen tarkastus on siirretty talous- ja suunnitteluosastolta suoraan 
kansliapäällikön alaisuuteen.

Hallintosäännön 4 luvun 2 §:ssä mainittujen kaupunginkansliaa koske-
vien määräysten perustana on ollut kanslian nykyinen johtosääntö, jo-
hon on tehty seuraavat muutokset:

Elinkeino-osaston tehtäviin on lisätty innovaatio- ja kilpailukykypolitiik-
kaa koskeva tehtävä, joka on aiemmin sisältynyt kanslian toimintasään-
töön.

Hallinto-osaston tehtävissä on täsmennetty kaupungin hallintomenette-
lyn yleisen ohjauksen ja kehittämisen vastuuta sekä lisätty tehtäviin tie-
tokeskuksesta hallinto-osastoon yhdistyvä keskusarkistoa koskeva teh-
tävä. Viimeksi mainitusta tehtävästä ja sen tulevaisuudesta päätetään 
jatkovalmistelussa.

Henkilöstöosaston tehtäviin on lisätty henkilöstön ja työyhteisöjen 
osaamisen kehittämistä koskeva tehtävä. Tämä kattaa Oiva Akate-
miasta henkilöstöosastoon siirtyvät tehtävät.

Talous- ja suunnitteluosaston tehtäviin on lisätty tietokeskuksesta kans-
liaan yhdistyvät tilasto- ja tutkimustoimintaa ja sen koordinointia koske-
vat tehtävät. Tehtävistä ja niiden tulevaisuudesta päätetään jatkoval-
mistelussa. Lisäksi osaston tehtäviin on lisätty hankintakeskuksesta 
osastoon yhdistyvä hankintatoimen tehtävä. Talous- ja suunnitteluosas-
ton tehtäviin sisältyy hallinnon kehittäminen, jonka perusteella on mah-
dollista jatkovalmistelussa arvioida Oiva Akatemian tehtävien sijoitta-
mista osaltaan myös talous- ja suunnitteluosastoon.

Sisäisen tarkastuksen siirrosta kansliapäällikön alaisuuteen johtuen ta-
lous- ja suunnitteluosaston tehtävistä on poistettu sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tilan arviointia koskeva tehtävä.

Tietotekniikka- ja viestintäosaston tehtävissä on täsmennetty kaupun-
gin tietohallinnon ohjaus- ja kehittämisvastuuta ja viestintäasioita.  

Lisäksi kaupunginkansliaa koskevaan osioon on tehty vähäisiä lähinnä 
kirjoitusasuun liittyviä täsmennyksiä.

3 § Keskushallinnon liikelaitokset

Hallintosäännössä palvelukeskusliikelaitoksen palvelutoiminnan tuki-
palvelujen tuottamista koskevista tehtävistä on poistettu ruokahuolto-, 
siivous-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja koskeva maininta. Palvelukes-
kusliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia palvelutoiminnan tukipalvelu-
jen tuottamisesta. Tähän sisältyy myös hankintakeskuksesta palvelu-
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keskusliikelaitokseen siirtyvät hankinnan varastotoiminnan logistiikka-
palvelut.  

Taloushallintoliikelaitoksen ja työterveysliikelaitoksen tehtäviin ei ole 
tehty muutoksia.

Liikelaitosten käyttönimien (Palvelukeskus Helsinki, Talpa, Työterveys 
Helsinki) mainitsemisesta hallintosäännössä luovutaan. Nimien käyttä-
minen on kuitenkin edelleen mahdollista.

4 § Tarkastusvirasto

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmis-
tella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi. 

Tarkastuslautakunnan esityksestä on tähän pykälään sisällytetty tar-
kastusvirastoa koskevat määräykset. Esityksen tekstisisältöön ei ole 
puututtu. Kyseessä on perusteltu yhteensovittamistoimenpide hallinto-
säännön sisäisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi.

Esityksen sisältöä koskevat perustelut sisältyvät tarkastuslautakunnan 
esitykseen (liite 2).

5 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Toimiala on muodostettu yhdistämällä tehtävät nykyisistä opetusviras-
tosta ja varhaiskasvatusvirastosta sekä ruotsinkielisestä ja suomenkie-
lisestä työväenopistosta. Pykälässä on kuvattu toimialan ja sen neljän 
palvelukokonaisuuden tehtävät.

6 § Kaupunkiympäristön toimiala

Toimiala on muodostettu yhdistämällä tehtävät nykyisistä kaupunki-
suunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, asuntotuotantotoimistosta, ra-
kennusvirastosta, rakentamispalvelusta, tukkutorista, rakennusvalvon-
tavirastosta ja ympäristökeskuksesta.

Pykälässä on kuvattu toimialan ja sen kolmen palvelukokonaisuuden 
tehtävät.

Toimialaan on yhdistetty liikuntaviraston ja pelastuslaitoksen rakennut-
tamistehtävät.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu lisäksi pelastuslaitos nykyisine 
tehtävineen ja liikenneliikelaitos nykyisine tehtävineen.

7 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Toimiala on muodostettu yhdistämällä tehtävät nykyisistä kaupunginkir-
jastosta, kaupunginmuseosta, kaupunginorkesterista, kulttuurikeskuk-
sesta, liikuntavirastosta, nuorisoasiainkeskuksesta ja taidemuseosta.

Toimialan palvelukokonaisuudet ovat kulttuuri (sisältäen kulttuurikes-
kuksen, museot, orkesterin ja kirjaston), nuoriso ja liikunta.

8 § Sosiaali- ja terveystoimiala

Toimiala on muodostettu nykyisestä sosiaali- ja terveysvirastosta.

Pykälässä on kuvattu toimialan ja sen kolmen palvelukokonaisuuden 
tehtävät. 

9 § Toimialojen hallinnot

Pykälässä on määritelty hallinnon järjestäminen. Kaikkien toimialojen 
hallintotoiminnot järjestetään yhdenmukaisesti, jotta uudistuksen peri-
aatteiden mukaisesti kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus paranee se-
kä kaupungin toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat. 

5 luku Johtavat viranhaltijat

Luvussa on määritelty keskushallinnon ja toimialojen johtavat viranhalti-
jat, näiden nimikkeet, johtamistehtävät, alaissuhteet ja sijaistaminen.

Keskushallinnossa johtavia viranhaltijoita ovat kansliapäällikön lisäksi 
osastojen päälliköt ja liikelaitosten johtajat. Toimialoilla johtavia viran-
haltijoita ovat toimialajohtaja, palvelukokonaisuuksien johtajat ja toimia-
lojen hallintojohtajat. Kaupunkiympäristön toimialalla on lisäksi toimia-
lan erityislainsäädäntöön perustuvia johtavia viranhaltijoita sekä pelas-
tuslaitoksen ja liikenneliikelaitoksen johtaja.

1 § Johtavien viranhaltijoiden tehtävä

Pykälässä on määritelty johtavien viranhaltijoiden yleiset johtamistehtä-
vät.

2 § Kansliapäällikkö

Pykälässä määrätään kansliapäällikön asemasta kaupungin ylimpänä 
viranhaltijana. Kansliapäällikkö nimitetään määräajaksi ja hänen kans-
saan tehdään johtajasopimus.

3 § Kaupunginkanslian muut johtavat viranhaltijat

Kaupunginkanslian muut johtavat viranhaltijat ovat osastojen päälliköt 
eli samat kuin nykyisessä kaupunginkanslian johtosäännössä.
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4 § Keskushallintoon kuuluvien liikelaitosten johtavat viranhaltijat

Palvelukeskusliikelaitoksen, taloushallintoliikelaitoksen ja työterveyslii-
kelaitoksen toimitusjohtajat ovat vastaavat kuin nykyisissä johtosään-
nöissä.

5 § Tarkastusviraston johtavat viranhaltijat

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mukaisesti valmis-
tella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi. 

Tarkastuslautakunnan esityksestä on tähän pykälään sisällytetty tar-
kastusviraston johtavia viranhaltijoita koskevat määräykset. 

Esityksen sisältöä koskevat perustelut sisältyvät tarkastuslautakunnan 
esitykseen (liite 2).

6 § Kasvatus- ja koulutustoimialan johtavat viranhaltijat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja toimii kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esitte-
lijänä. Toimialajohtaja nimitetään määräajaksi.

Palvelukokonaisuuksia johtavat varhaiskasvatusjohtaja, perusopetus-
johtaja ja [lukio- ja ammatillisen koulutuksen] johtaja sekä ruotsinkielis-
ten palveluiden johtaja. Suomenkielisen työväenopiston sisällyttäminen 
lukio- ja ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuteen edellyttää 
palvelukokonaisuuden nimen lisäksi myös palvelukokonaisuuden johta-
jan virkanimikkeen uutta arviointia jatkovalmistelussa.

7 § Kaupunkiympäristön toimialan johtavat viranhaltijat

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii kaupunkiympäristölautakun-
nan, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston ja toimialan apulaispor-
mestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään määräajaksi.

Palvelukokonaisuuksia johtavat maankäyttöjohtaja, kaupungininsinööri 
ja palvelujohtaja.

Rakennusvalvonnan tehtäviä johtava viranhaltija toimii ympäristö- ja lu-
pajaoston esittelijänä rakennusvalvonta- ja rakennuslupa-asioissa.

Ympäristövalvonnan tehtäviä johtava viranhaltija toimii ympäristö- ja lu-
pajaoston esittelijänä ympäristövalvonta- ja ympäristölupa-asioissa.

Rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan johtavien viranhaltijoiden 
nimikkeet määritellään jatkovalmistelussa.
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Pelastuslaitosta johtaa pelastuskomentaja, joka toimii pelastuslauta-
kunnan esittelijänä. 

Liikenneliikelaitosta johtaa toimitusjohtaja, joka toimii liikenneliikelaitok-
sen johtokunnan esittelijänä.

8 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtavat viranhaltijat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijä-
nä. Toimialajohtaja nimitetään määräajaksi.

Palvelukokonaisuuksien johtajat ovat kulttuurijohtaja, liikuntajohtaja ja 
nuorisojohtaja.

9 § Sosiaali- ja terveystoimialan johtavat viranhaltijat

Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja toimii sosiaali- ja terveyslautakun-
nan, sen jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimia-
lajohtaja nimitetään määräajaksi.

Palvelukokonaisuuksia johtavat perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtaja ja sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lujen johtaja.

10 § Johtavien viranhaltijoiden sijaisuudet

Pykälässä määrätään sijaisten määräämisestä. 

Pykälään on sisällytetty myös tarkastuslautakunnan esitys tarkastusvi-
raston johtavien viranhaltijoiden sijaisuuksista. Sikäli kuin tarkastuslau-
takunnan esitykseen sisältyvä viittaus ”henkilöihin”, jotka voidaan mää-
rätä tarkastusviraston muiden johtavien viranhaltijoiden sijaisiksi tarkoit-
taa myös työsuhteisia henkilöitä, tarkastusvirastossa on huolehdittava 
myös tarpeellisten väliaikaisten viranhoitomääräysten antamisesta täl-
laisille henkilöille.

6 luku Kaupunkikonserni

1 § Kaupunkikonserni

Pykälässä on määritelty kaupunkikonserni. Konsernin määritelmään ei 
ole tehty muutoksia.

2 § Konsernijohto

Pykälässä on määritelty konsernijohto. Muutoksena nykytilaan on, että 
konsernijohtoon kuuluvat kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohta-
jan sijasta pormestari, apulaispormestarit ja kansliapäällikkö. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 227 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kj/10
22.06.2016

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

Koska apulaispormestareilla on konserniohjaukseen liittyvää päätösval-
taa, heidät on tarpeen mainita hallintosäännön konsernijohtoa koske-
vassa pykälässä.

III osa Toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden toimivalta

7 luku 1 § Kaupunginvaltuuston toimivalta

Kaupunginvaltuuston tehtävistä nykyisen kaupunginhallituksen johto-
säännön 7 §:n 9 kohdassa mainittu ”päättää kaupungin irtaimen omai-
suuden myymisestä sekä vastikkeettomasta tai alle käypää arvoa ta-
pahtuvasta luovuttamisesta, jos omaisuuden arvo ylittää 5 milj. euroa” 
on hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 7 kohdassa tarkistettu muotoon ”päät-
tää kaupungin irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden 
arvo ylittää 5 miljoonaa euroa”. Kyseessä ei ole sisällöllinen, vaan kir-
joitustekninen muutos.

Kaupunginvaltuuston tehtävistä on poistettu kaupunginhallituksen joh-
tosäännön 7 §:n 10 kohdassa mainittu ”hyväksyä johtosääntö toimival-
taa käyttävälle toimikunnalle ja sen alaiselle yksikölle”. Johtosääntö on 
käsitteenä poistettu kuntalaista ja kaupungin hallinnon perusteista pää-
tetään yhdellä asiakirjalla, hallintosäännöllä.

Kaupunginvaltuuston tehtävistä nykyisen kaupunginhallituksen johto-
säännön 7 §:n 11 kohdassa mainittu ”päättää opetustoimeen kuuluvan 
oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan 
annettua asiasta lausuntonsa” on siirretty kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan tehtäviin hallintosäännön 15 luvun 1 §:ään.

Kaupunginvaltuuston uutena tehtävänä on hallintosäännön 7 luvun 1 
§:n 12 kohtaan otettu ”päättää kansliapäällikön, toimialajohtajan ja tar-
kastusjohtajan virkaan ottamisesta sekä näiden virkojen ja viranhaltijoi-
den siirtämisestä toimialalta toiseen tai toimialan ja keskushallinnon vä-
lillä, jos virantoimitusvelvollisuus ei muutu.”

8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta

1 § Kaupunginhallituksen toimivalta

Pykälän 1 momentissa määrätään kaupunginhallituksen toimivaltaan 
kuuluvista asioista, joita koskevaa toimivaltaa kaupunginhallitus ei voi 
siirtää, ja 2 momentissa asioista, joista kaupunginhallitus voi päättää it-
se tai siirtää toimivallan muulle toimielimelle tai viranhaltijalle (ns. edel-
leendelegointi). Vastaava jako ei-edelleendelegoitaviin ja edelleendele-
goitaviin asioihin esiintyy myös hallintosäännön muissa toimivaltaa kos-
kevissa määräyksissä.
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Nykyisen kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 1 ja 2 kohdan tehtä-
vien toimivalta pysyy entisellään koskien kaupungin toiminnan seuraa-
mista, tavoitteiden asettamista osaltaan ja kaupunkikonsernin ohjaa-
mista. Määräykset on jaoteltu uudestaan momentin 1 ja 2 kohtiin.

Nykyisessä kaupunginhallituksen johtosäännössä ei erikseen mainita 
päätösten tekemistä yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta. Selkey-
den vuoksi hallintosääntöön esitetään 1 momentin 3 kohtaan kaupun-
ginhallitukselle toimivalta päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustami-
sesta. Sen sijaan toimivalta päättää yhteisöjen ja säätiöiden toimintaan 
liittymisestä tai siitä eroamisesta sisältyy jatkossakin kaupunginhallituk-
sen yleistoimivaltaan, eikä asiaa mainita nimenomaisesti hallintosään-
nössä kaupunginhallituksen tehtävissä.

Voimassa olevaan johtosääntöön verrattuna kaupunginhallituksen toi-
mivaltakohdasta esitetään poistettavaksi osakassopimusten, yhtiöjär-
jestysten ja muiden asiakirjojen hyväksyminen. Tehtävä on hallinto-
säännössä siirretty kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Muutoksen 
tarkoituksena on päätöksenteon yksinkertaistaminen. Konsernijaosto 
tekee yhteisöjen perustamisesta esitykset kaupunginhallitukselle ja si-
ten joka tapauksessa käsittelee perustamisvaiheen osakassopimukset, 
yhtiöjärjestykset ja muut vastaavat asiakirjat. Lisäksi konsernijaosto 
voimassa olevien johtosääntöjen mukaan antaa toimintaohjeet yhtiöko-
kousedustajille, kun yhtiökokouksessa käsitellään taloudellisesti merkit-
täviä tai periaatteellisesti laajakantoisia asioita, kuten olennaisia yhtiö-
järjestysmuutoksia.

Nykyisen kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 3 kohtaa kaupun-
ginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sekä virasto- ja osastopäälli-
köiden palkkauksen tarkistamisesta on muokattu pykälän 1 momentin 8 
ja 9 kohdissa koskemaan kansliapäällikköä sekä taloudellisesti merkit-
täviä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia. Samalla kaupunginhallituk-
sen toimivaltaan on siirretty tarkastusjohtajan palkasta ja siihen liittyvis-
tä asioista päättäminen vastaavasti kuin kansliapäällikköä koskien. Tä-
tä on pidettävä perusteltuna, jotta kaupungin viranhaltijoiden palvelus-
suhteen ehtoja koskeva toimivalta kokonaisuudessaan sisältyy samaan 
päätöksentekohierarkiaan, mikä pienentää riskiä siitä, että palvelussuh-
teiden ehdot alkavat eriytyä toisistaan.

Uusia kaupunginhallituksen tehtäviä 1 momentissa on viisi.

4 vastaa asiakirjahallinnon järjestämisen perusteista ja määrää asiakir-
jahallinnosta vastaavan viranhaltijan.

Arkistolain (831/1994) 9 §:n 1 momentin mukaan arkistotoimen järjestä-
minen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on 
määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkisto-
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tointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytet-
tävistä asiakirjoista. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu näin ollen 
antaa ohjeistus asiakirjahallinnon järjestämisestä (käytännöt, vastuut, 
tehtävienjako, valvonta) ja päättää henkilö, joka johtaa asiakirjahallin-
toa.

5 vastaa, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset vel-
voitteet ja valvoo velvoitteiden toteutumista sekä päättää tietosuojavas-
taavan virkaan ottamisesta

Kaupunginhallitukselle lisätty uusi tehtävä perustuu EU:n tietosuoja-
asetukseen 2016/679, jossa säädetään tietosuojaan liittyvistä velvoit-
teista ja menettelyistä. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 al-
kaen, mutta tähän liittyvät toimenpiteet on käynnistettävä jo aiemmin.

6 vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta.

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta.

7 päättää palvelukokonaisuuden johtajan, liikelaitoksen johtajan ja pe-
lastuskomentajan sekä muiden kansliapäällikköä seuraavan alemman 
organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden virkaan ottamisesta sekä 
näiden virkojen ja viranhaltijan siirtämisestä toimialalta toiseen tai toi-
mialan ja keskushallinnon välillä, jos virantoimitusvelvollisuus ei muutu. 

Nykyisen sääntelyn mukaan valtuusto ottaa virastopäälliköt ja liikelai-
tosten johtajat ja kaupunginhallitus osastopäälliköt. Uutta johtamisjär-
jestelmää vastaava ns. yksi yli -periaatteen mukainen ratkaisu on, että 
valtuusto ottaa kansliapäällikön ja toimialajohtajat, ja kaupunginhallitus 
seuraavan tason johtajat.

10 vahvistaa hallintosäännössä määrätyt muiden toimielinten päätök-
sentekoa koskevat rajat.

Muualla hallintosäännössä on useita kohtia, joissa muiden toimielinten 
tai viranhaltijoiden toimivalta on sidottu kaupunginhallituksen vahvista-
miin rajoihin. Selkeyden vuoksi sama rajojen asettamisen toimivalta on 
mainittu myös kaupunginhallituksen tehtävänä.

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa on tarkistettu kunnallisverosta, kiin-
teistöverosta tai sairausvakuutusmaksusta vapauttamisen sanamuotoa.

Nykyinen kaupunginhallituksen toimivalta päättää kaupungin maa- ja 
vesialueiden varaamisesta rakentamiseen on jaettu osin kaupunginhal-
lituksen elinkeinojaostolle, joka päättää kaupungin omistamien yritys- ja 
teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.
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Kaupunginhallituksen toimivaltaa rakennusluvan myöntämisen edelly-
tyksistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarvealueel-
la ja saman lain mukaisista, kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeami-
sista silloin, kun asiaan liittyy maankäyttösopimus on tarkistettu siten, 
että se on edelleendelegoitavissa. 

Voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön kirjausta on tar-
kennettu osakkeiden hankkimisen ja luovuttamisen osalta 2 momentin 
4 kohdassa siten, että kaupunginhallitus päättää muidenkin kuin liikelai-
tosten toimintaan liittyvien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeiden li-
säksi hallintosääntöön on otettu selvyyden vuoksi mainintana myös 
osuudet. Kaupunginhallitus voi myös hyväksyä perusteet ja rajat, joiden 
mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää osakkeiden ja osuuksien 
hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Tehtävä lausunnon antaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 
poikkeamishakemuksen johdosta silloin, kun toimivalta lain mukaan 
kuuluu valtion viranomaiselle on poistettu lainsäädännön muuttumisen 
johdosta.

Uutena tehtävänä 2 momentin 5 kohdassa on, että ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päät-
tää palvelussuhdeasuntoja koskevista periaatteista.

Nykyisestä kaupunginhallituksen toimivallasta on siirretty kaupunginla-
kimiehelle toimivalta antaa selitys kaupunginvaltuuston päätöstä koske-
van valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä 
kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Muutoksen perustelut 
on esitetty jäljempänä 12 luvun 3 §:n perustelujen kohdalla.

Nykyisestä kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 a kohdasta kos-
kien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä päätetään 
myöhemmin.

2 § Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston toimivalta

Elinkeinojaosto on uusi toimielin ja sen tehtävät ovat uusia. Jaoston 
tehtävät ovat muotoiltu sitten, että ne muodostavat jaoston tarkoituksen 
kannalta järkevän kokonaisuuden, joka erottuu kaupunginhallituksen 
yleistoimivallasta. Seuraavassa on esitetty perustelut elinkeinojaoston 
tehtäville pykälän 1 momentin 1-7 kohdassa.

Elinkeinopolitiikkaan sekä kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvien periaat-
teiden linjaaminen sekä hankkeiden hyväksyminen on jaoston keskei-
nen ja laajin tehtäväkokonaisuus. Periaatteet ohjaavat kaupungin toi-
mialojen toimintaa, liittyen erityisesti yritysmyönteisen hallinnon edistä-
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miseen, yrityksille tarjottavien palveluiden kehittämiseen, avaintoimialo-
jen kehittämiseen ja edelläkävijämarkkinoiden synnyttämiseen sekä lo-
gistiikkaan ja kansainväliseen saavutettavuuteen. Lisäksi jaosto voi 
tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä elinkeinopoliittisesti merkittäville 
tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista tavoitteista. 

Työllisyydenhoito kytkeytyy tiiviisti laajempaan elinkeino- ja koulutuspo-
litiikkaan sekä yrittäjyyden edistämiseen.  Tehtävien osoittaminen elin-
keinojaostolle edistää yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja oh-
jaa elinkeino-, koulutus-, ja työllisyyspolitiikan yhteensovittamista. Työ-
markkinatilanne Helsingissä vaihtelee, joten työllisyydenhoidon periaat-
teet vaihtelevat työmarkkinamuutosten mukaisesti. Valtiolla on päävas-
tuu työllisyydenhoidosta, joten valtion roolin muutokset vaikuttavat 
myös kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyydenhoidossa tehdään li-
säksi erittäin paljon yhteistyötä pääkaupunkiseudulla, johon liittyvät pe-
riaatteet tulee myös linjata jaostossa. 

Maahanmuuttopolitiikan periaatteiden linjaaminen ohjaa maahanmuut-
toon liittyviä palveluita ja toimintaa koko kaupungissa. Maahanmuut-
toon liittyvät ilmiöt ovat laajoja ja ovat usein yhteydessä valtion poliitti-
siin linjauksiin, joten myös kunnan ja valtion työnjako sekä yhteistyö 
edellyttävät yhteistä sopimista ja siihen liittyen kaupungin tahdon ja pe-
riaatteiden päättämistä. Maahanmuuttopolitiikka läpi leikkaa kaikki kau-
pungin toimialat, mutta sillä on erityisen tiivis kytkentä yrittäjyyden edis-
tämiseen, työllisyyden hoitoon ja koulutuspolitiikkaan. Lisäksi maahan-
muuttoon liittyen tehdään erittäin laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Teh-
tävien osoittaminen elinkeinojaostolle edistää näiden toimintojen tiivistä 
yhteistyötä ja koordinaatiota. 

Jaoston linjaamat periaatteet ohjaavat erityisesti kansainvälistä kau-
punkiyhteistyötä, investointien houkuttelua sekä kaupungin yhteisen 
brändin ja markkinointistrategian laatimista ja toimeenpanoa. 

Yliopistoyhteistyö liittyy olennaisella tavalla jaoston toimikenttään. Sillä 
on huomattava merkitys osaavan työvoiman saatavuudelle, osaamis-
perustan kehittämiselle, yrittäjyyden edistämiselle, kaupunkirakenteelle 
(yliopistokampukset) ja tutkimuslähtöiselle innovaatiopolitiikalle sekä 
avaintoimialojen kehittämiselle. 

Innovaatiorahaston varoja käytetään tulevaisuuden elinkeino- ja osaa-
misperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. 
Rahaston käyttötarkoitus kytkeytyy suoraan elinkeinojaoston tehtäviin. 

Kaupungin tontti- ja toimitilapolitiikka ovat kiinteässä yhteydessä elin-
keinopolitiikkaan ja kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseen. Erityinen 
vaikutus niillä on kaupunkiin kohdistuviin investointeihin sekä yritysten 
sijoittumis- ja toimintaedellytyksiin. Lisäksi esimerkiksi tontinluovutu-
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sehdoilla voi olla merkittävä rooli innovaatiopolitiikan välineenä kaupun-
gin avaintoimialojen, mm. ympäristöliiketoiminnan, älykkäiden teknolo-
gioiden sekä muotoilun edistämisessä.

Voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupun-
ginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta ra-
kentamiseen. Esitettävän hallintosäännön mukaan elinkeinojaosto 
päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta 
elinkeinotoiminnan tarpeisiin. Muiden kaupungin maa- ja vesialueiden 
varaamisesta rakentamiseen päättäisi edelleen kaupunginhallitus. Li-
säksi kaupunkiympäristön toimialalautakunnalle on delegoitu tonttien ja 
alueiden varauksista eräitä tehtäviä.

Elinkeinojaoston esittelijänä toimii valtuuston periaatepäätöksen lin-
jausten mukaisesti kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä viranhalti-
ja.

3 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston toimivalta

Hallintosäännöstä esitetään poistettavaksi konsernijaoston nykyinen 
tehtävä määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden 
yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään 
hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupun-
gilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus 
nimetä jäseniä hallintoelimiin. Hallintosääntöön esitetään, että kaupun-
ginlakimiehellä tai hänen määräämällään olisi oikeus edustaa kaupun-
kia yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksissa suoraan hallintosäännön nojal-
la. Yhtiö- ym. kokousedustajan nimeäminen on nykyisellään lähinnä 
tekninen toimenpide, konserniohjauksen kannalta olennaista on yhtiö- 
ym. kokousedustajalle annettavat toimiohjeet. Merkittävissä asioissa 
toimiohjeiden antaminen pysyy nykytilannetta vastaavasti konsernijaos-
ton tehtävänä.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto:

1 nimeää kaupungin edustajat ja jäsenehdokkaat yhteisöjen ja säätiöi-
den toimielimiin ja tilintarkastajiksi

Voimassa olevan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan konser-
nijaosto antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valin-
nasta yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokousedustajille sekä valitsee kaupungin 
edustajat säätiöiden, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden hallin-
toelimiin. Kyseiset tehtävät on hallintosäännössä esitetty selkeämmäs-
sä muodossa, ja siten, että konsernijaosto päättäisi kaupungin edusta-
jien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä aina eli silloinkin, kun kaupun-
gilla ei ole yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuvaa oi-
keutta nimetä jäseniä hallintoelimiin. Useimmissa tapauksissa kaupun-
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gin oikeus nimetä hallituksen jäseniä perustuukin suoraan kaupungin 
omistusosuuteen yhtiössä, ei erilliseen sopimukseen, sääntöön tai 
määräykseen. 

2 antaa toimiohjeita kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle 
kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kysees-
sä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia

Hallintosäännön esitys vastaa sisällöltään voimassa olevaa kaupungin-
hallituksen johtosäännön määräystä. 

3 käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun pää-
tös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudelli-
sesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia

Hallintosäännössä ei esitetä muutosta voimassa olevaan kaupungin-
hallituksen johtosääntöön kohdan muuttunutta numerointia lukuun otta-
matta.

4 tekee vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan ko-
kouksen koollekutsumiseksi

Voimassa olevaan kaupunginhallituksen johtosääntöön ei sisällöllistä 
muutosta, sanamuotoa on hieman tarkennettu. 

5 päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväk-
symisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Voimassa olevassa kaupunginhallituksen johtosäännössä kyseinen 
tehtävä on kaupunginhallituksella. Muutoksen tarkoituksena on päätök-
senteon yksinkertaistaminen. Konsernijaosto tekee yhteisöjen perusta-
misesta esitykset kaupunginhallitukselle ja siten joka tapauksessa kä-
sittelee perustamisvaiheen osakassopimukset, yhtiöjärjestykset ja muut 
vastaavat asiakirjat. Lisäksi konsernijaosto voimassa olevien johto-
sääntöjen mukaan antaa toimintaohjeet yhtiökokousedustajille, kun yh-
tiökokouksessa käsitellään taloudellisesti merkittäviä tai periaatteelli-
sesti laajakantoisia asioita, kuten olennaisia yhtiöjärjestysmuutoksia.

Konsernijaoston esittelijänä toimii valtuuston periaatepäätöksen linjaus-
ten mukaisesti kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija.

9 luku Pormestarin ja apulaispormestarin toimivalta

1 § Pormestarin toimivalta

Pykälässä määrätään pormestarin toimivallasta. Pormestarin tehtäviin 
sisältyy nykyisestä kaupunginhallituksen johtosäännöstä kaupunginjoh-
tajan kaupungin johtamiseen liittyvät tehtävät.
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Nykyisen johtosäännön mukaan kaupunginjohtajan ja apulaiskaupun-
ginjohtajan tehtävänä on kunkin toimialallaan johtaa, valvoa ja kehittää 
kaupungin hallintoa sekä vastata siitä, että asetetut tavoitteet saavute-
taan. Pormestarin kaupungin yleinen johtamistehtävä on edellä kuvattu 
3 luvun 1 §:n kohdalla.

Keskushallinnon osalta on 1 momentin 1 kohdassa määrätty pormesta-
rille tehtävä keskushallinnon ja sen liikelaitosten seuraamisesta vastaa-
vasti kuin nykyisin kaupunginkanslia kuuluu kaupunginjohtajan toimia-
laan.

Pormestarin tehtäviin kuuluvat 1 momentin 2 kohdan osallisuuteen ja 1 
momentin 3 kohdan edunvalvontaan liittyvät tehtävät, jotka ovat uusia 
nykyisiin johtosääntöihin verrattuna.

Pormestarilla, samoin kuin apulaispormestareilla toimialoillaan, on eh-
dotuksen mukaan 1 momentin 4 kohdassa toimivalta antaa ohjeita kau-
punkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustaville kaupungin kannan otta-
miseksi asioissa, jotka eivät ole periaatteellisesti tai taloudellisesti niin 
merkittäviä, että ne pitäisi käsitellä toimielimessä (konsernijaostossa). 
Kyseessä on nykyisen kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan 
kaupunginjohtajan toimivaltaan kuuluva asia.  

Vastaavasti pormestarilla, samoin kuin apulaispormestareilla toimialoil-
laan, on ehdotuksen mukaan 1 momentin 5 kohdassa osaltaan vastuu 
kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä ja säätiöissä, joissa 
kaupungilla on määräysvaltaa. Kyseessä on nykyisen kaupunginhalli-
tuksen johtosäännön mukaan kaupunginjohtajan ja apulaiskaupungin-
johtajien toimivaltaan kuuluva asia. Maininta liikelaitoksista on poistettu 
teknisenä korjauksena verrattuna esitykseen johtamisen jaostolle 
16.5.2016, koska liikelaitoksia koskevat uuden hallintosäännön eri 
määräykset.

Pormestarin otto-oikeuteen 1 momentin 6 kohdassa ja lausuntojen an-
tamiseen 1 momentin 7 kohdassa liittyvä toimivalta on sama kuin nykyi-
sin kaupunginjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä koskevat määräyk-
set kuuluvat muutoin jatkovalmistelun piiriin.

Pormestarin tehtävä 1 momentin 8 kohdassa antaa ympäristösuojelu-
lain 144 §:n nojalla määräyksiä mm. liikenteen rajoittamisesta on sama 
kuin nykyisin kaupunginjohtajalla, mutta sanamuotoa on tiivistetty, 

Pormestarin toimivalta 1 momentin 9 kohdassa kaupunginhallituksen 
määrärahojen käytöstä on vastaava kuin nykyisin kaupunginjohtajalla 
perustuen kaupunginhallituksen päätökseen 29.10.2001 1416 §.
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Pormestarin toimivallasta ovat edelleendelegoitavissa 2 momentissa 
määrätyt tehtävät.

Kaupunginjohtajan nykyinen toimivalta päättää kaupungin markkinoin-
tia sekä suhde- ja tiedotustoimintaa koskevista asioista on jaettu. Por-
mestarin tehtävänä on 2 momentin 1 kohdassa päättää kaupungin 
viestintää sekä suhde- ja tiedotustoimintaa koskevista asioista. Elinkei-
nojaoston toimivaltaan 8 luvun 2 §:n 4 kohdassa kuuluu päättää kan-
sainvälisiä asioita ja kaupunkimarkkinointia koskevista periaatteista se-
kä seurata niiden toteutumista.

Nykyinen kaupunginjohtajan tehtävä päättää kaupunginhallituksen hal-
linnassa olevien huonetilojen luovuttamisesta ulkopuolisten käytettä-
väksi on tarkistettu 2 momentin 2 kohdassa muotoon päättää kaupun-
gintalon ja siihen liittyvien edustustilojen käytöstä.

2 § Apulaispormestarin toimivalta

Pykälässä määrätään apulaispormestarin toimivallasta.

Apulaispormestareiden tehtäviin sisältyy nykyisestä kaupunginhallituk-
sen johtosäännöstä apulaiskaupunginjohtajien tehtävistä toimialan seu-
raamiseen liittyvä tehtävä (1 momentin 1 kohta).

Apulaispormestareiden tehtäviin kuuluvat omalla toimialallaan 1 mo-
mentin 2 kohdan osallisuuteen ja 1 momentin 3 kohdan edunvalvon-
taan liittyvät tehtävät, jotka ovat uusia nykyisiin johtosääntöihin verrat-
tuna.

Apulaispormestareilla on toimialoillaan ehdotuksen mukaan 1 momen-
tin 4 kohdassa toimivalta antaa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä ja 
säätiöissä edustaville kaupungin kannan ottamiseksi asioissa, jotka ei-
vät ole periaatteellisesti tai taloudellisesti niin merkittäviä, että ne pitäisi 
käsitellä toimielimessä (konsernijaostossa). Kyseessä on nykyisen kau-
punginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginjohtajan toimival-
taan kuuluva asia.  

Apulaispormestareilla on toimialoillaan ehdotuksen mukaan 1 momen-
tin 5 kohdassa osaltaan vastuu kaupungin edun valvomisesta niissä 
yhteisöissä ja säätiöissä, joissa kaupungilla on määräysvaltaa. Kysees-
sä on nykyisen kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupungin-
johtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimivaltaan kuuluva asia. Mainin-
ta liikelaitoksista on poistettu teknisenä korjauksena verrattuna esityk-
seen johtamisen jaostolle 16.5.2016, koska liikelaitoksia koskevat uu-
den hallintosäännön eri määräykset.

10 luku Toimialalautakunnan yleinen toimivalta
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1 § Toimialalautakunnan yleinen toimivalta

Pykälässä määritellään toimialalautakuntien yleinen toimivalta, joka on 
kaikilla toimialalautakunnilla sama. Yleistä toimivaltaa täydentävät ja 
täsmentävät kunkin toimialalautakunnan omaa erityistä toimivaltaa kos-
kevat määräykset. 

Yleinen toimivalta on muodostettu kokoamalla yhteen nykyisten lauta-
kuntien ja johtokuntien yleistä toimivaltaa koskevat määräykset. Samal-
la toimivaltamääräyksiä on harmonisoitu ja määräykset muotoiltu ylei-
seen muotoon poistamalla niistä virasto- ja/tai toimintokohtainen erityis-
sääntely (esimerkiksi erityyppiset hinnat ja maksut). Lukuun ottamatta 
toimialan tavoitteista tai palvelukokonaisuutta seuraavan tason organi-
saatiosta päättämistä taikka toimialan hallintojohtajan ja palvelukoko-
naisuusjohtajan suoran alaisen virkaan ottamista, toimialalautakunnan 
yleinen toimivalta on edelleendelegoitavaa, jolloin toimialalautakunta 
voi päätöksensä mukaisesti siirtää sitä myös tarkoituksenmukaisella ta-
valla toimialan viranhaltijalle.

11 luku Liikelaitoksen johtokunnan ja johtajan yleinen toimivalta

1 § Liikelaitoksen johtokunnan yleinen toimivalta

2 § Liikelaitoksen johtajan yleinen toimivalta

Luvussa määritellään kaikkien liikelaitosten johtokuntien ja johtajien 
yleinen toimivalta. Yleinen toimivalta on muodostettu kokoamalla ny-
kyisten johtokuntien ja johtajien yleistä toimivaltaa koskeva määräykset 
ja tarkistamalla niitä.

12 luku Toimivalta keskushallinnossa

1 § Kansliapäällikön toimivalta

Kansliapäällikön tehtävät on muodostettu nykyisistä kansliapäällikön 
tehtävistä, johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä kansliapäällikölle 
osoitetuista tehtävistä ja nykyisestä kaupunginhallituksen johtosään-
nöstä kaupunginjohtajalta siirretyistä hallinnollisista tehtävistä.

Kansliapäällikön tehtävänä 1 momentin 1 kohdan mukaan on antaa toi-
mialajohtajalle ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaoh-
jeita ja määräyksiä sekä antaa hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. 
Kyseessä ovat aiemmat kaupunginjohtajan tehtävät (Khn johtosäännön 
14 § 2 kohta ja 15 § 2 kohta); sanamuotoja on tarkistettu toimialamal-
liin.

Kansliapäällikölle on keskitetty viranhaltijatasolla kaupungin konserni-
johtamisen kokonaisvastuu. Kansliapäällikkö seuraa konsernirakenteen 
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toimivuutta ja tekee ehdotuksia konsernirakenteen kehittämisestä. Kon-
serniohjauksessa kansliapäällikön tehtävänä on hallintosäännön 12 lu-
vun 1 §:n mukaan:

2 vastata kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioon ottamisesta niis-
sä yhteisöissä, liikelaitoksissa ja säätiöissä, joissa kaupungilla on mää-
räysvaltaa.

Kyseinen tehtävä kuuluu voimassa olevien johtosääntöjen mukaan 
kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille. Tehtävä on esitettä-
vässä hallintosäännössä siirretty osaltaan pormestarille ja apulaispor-
mestareille. Maininta siitä, että vastuu on osaltaan luottamushenkilöillä, 
on tarpeen, koska kansliapäällikön vastuisiin on koordinoinnin mahdol-
listamiseksi syytä sisällyttää kuntalain 47 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
siitä huolehtiminen, että kaupungin tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan 
huomioon kaupunkikonsernin kokonaisetu. Vastuiden tarkempi jakautu-
minen muodostuu käytännön kautta.  

Toimivalta varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta 1 momentin 3 
kohdassa on siirretty nykyisestä kaupunginhallituksen johtosäännöstä 
kaupunginjohtajan toimialan kuvauksesta ja sanamuotoa on tarkistettu.

Toimivalta asettaa kahta tai useampaa toimialaa käsittelevät työryhmät 
1 momentin 4 kohdassa on siirretty ja tarkistettu kaupunginjohtajan teh-
tävästä asettaa kahden tai useamman kaupunginjohtajiston jäsenen 
toimialaa käsittelevät työryhmät.

Kaupunginkanslian toimintasäännön hyväksyminen 1 momentin 5 koh-
dassa on nykyinen tehtävä ennallaan.

Toimivalta 1  momentin 6 kohdassa toimialajohtajan, palvelukokonai-
suuden johtajan ja liikelaitoksen johtajan palkkaukseen liittyen on uusi. 

Toimivalta 1  momentin 7 kohdassa viran ja viranhaltijan siirtämisestä 
toimialojen välillä on nykyistä kaupunginjohtajan toimivaltaa voimassa 
olevan hallintosäännön 20 §:stä. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu 
henkilöstöpolitiikasta päättäminen ja mm. näiden linjausten toimeenpa-
nemiseen tai organisaatiomuutoksiin liittyvät henkilöstön siirtäminen on 
täytäntöönpaneva tehtävä. 

Toimivalta 2 momentin 1 kohdassa hakea kaupungin puolesta Euroo-
pan unionin rahoitusta on siirretty rakennus- ja ympäristötoimen apu-
laiskaupunginjohtajan tehtävistä kaupunginhallituksen johtosäännön 13 
§:n 3 momentista. Euroopan unionin rahoitusta haetaan paljolti mm. 
elinkeinojen kehittämiseen, työllisyyteen ja kansainvälisiin hankkeisiin 
liittyen. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää näitä koskevista 
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periaatteista, joten rahoituksen hakeminen tapahtuu näiden linjausten 
pohjalta.

2 § Henkilöstöjohtajan toimivalta

Henkilöstöjohtajan tehtäviin on siirretty nykyisestä kaupunginhallituksen 
johtosäännöstä kaupunginjohtajalta henkilöstöhallinnollinen tehtävä ja 
eräitä kaupunginhallituksen henkilöstöjohtajalle edelleendelegoimia 
tehtäviä. 

Tehtävät 1 momentin 1 ja 6 kohdassa ovat nykyisestä kaupunginkans-
lian johtosäännöstä.

Toimivalta 1 momentin 2 kohdassa virka- ja työehtosopimusten toi-
meenpanosta on tarkistettuna nykyinen kaupunginjohtajan tehtävä 
päättää virka- ja työehtosopimusten sekä muiden sopimusten täytän-
töönpanosta virastopäälliköiden osalta.

3 päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta pal-
kasta.

Uusi tehtävä, jonka perusteluna on, että uuteen toimialamalliin siirryt-
täessä työnantajan vastuulla on, että tehtävän vaativuuden mukaiset 
palkat ovat virka- ja työehtosopimusten mukaisia ja ne on määritelty yh-
tenäisin perustein. Nykytilanteessa tehtävien vaativuuksien arvioinneis-
sa ja tehtäväkohtaisissa palkoissa on suuria eroja virastojen välillä, mi-
kä aiheuttaa palkkariitoja sekä korotuspaineita palkkoihin. Keskitetty 
vaativuuden arviointi ja palkasta päättäminen varmistavat yhtenäisen, 
oikeudenmukaisen ja virka- ja työehtosopimusten mukaisen palkkapoli-
tiikan.

Toimivalta 1 momentin 4 kohdassa hyväksyä kaupungin puolesta sel-
laiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset, joilla ei ole taloudellisesti 
merkittävää vaikutusta on nykyisin kaupunginhallituksen päätöksellä 
(Khs 24.2.2014 § 239) edelleendelegoitu henkilöstöjohtajalle.

Toimivalta 1 momentin 5 kohdassa panna täytäntöön vuosittaiset pal-
velussuhdeasuntojen vuokrantarkistukset on nykyisin kaupunginhalli-
tuksen päätöksellä (Khs 17.12.2007 § 1630) edelleendelegoitu henki-
löstöjohtajalle.

3 § Kaupunginlakimiehen toimivalta

Kaupunginlakimiehen toimivaltaa koskevat määräykset 1 momentin 1-4 
kohdassa ovat nykyisestä kaupunginkanslian johtosäännöstä. 

Kaupungin puhevallan käyttöä koskeva toimivaltamääräys kattaa jat-
kossa myös kaupunginvaltuuston päätöksiä koskeviin valituksiin vas-
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taamisen, mikä nykyisin kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. 
Kaupunginvaltuuston päätöksistä voidaan valittaa vain laillisuusperus-
teella, joten valitukseen vastaaminen on yksinomaan oikeudenkäynti-
toimi, johon ei sisälly tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Muutos ei olen-
naisesti kavenna kaupunginhallituksen mahdollisuuksia päättää kau-
pungin puhevallan käytöstä oikeudenkäyntiasioissa, koska kaupungin-
hallituksella on nykyisen johtosäännön mukaan mahdollisuus yksittäis-
tapauksessa päättää kaupungin puhevallan käytöstä toisin kuin johto-
säännössä muuten on määrätty. Tämä mahdollisuus säilyy myös uu-
dessa hallintosäännössä. Edellä todetun lisäksi kaupunginhallituksella 
on myös otto-oikeus kaupunginlakimiehen päätöksiin. 

Toimivalta päättää vahingonkorvauksesta on 1 momentin 5 kohtaan 
muokattuna siirretty kaupunginjohtajan tehtävä kaupunginhallituksen 
johtosäännön 15 §:n 13 kohdasta.

Toimivalta perintöihin, lahjoitettuun tai testamentattuun omaisuuteen 
liittyen on 1 momentin 6 kohtaan muokattuna siirretty kaupunginjohta-
jan tehtävä kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 14 kohdasta.

Pykälän 2 momentin mukaan ellei toimivallasta ole muutoin määrätty, 
kaupunginhallituksen konsernijaosto toisin päätä tai ellei kaupunginlaki-
mies ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kaupunginlakimies 
käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksissa ja 
silloin, kun yhtiökokousta pitämättä tehdään päätös asiassa, joka ei ole 
taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Voimassa olevassa kaupunginhallituksen johtosäännössä kyseinen 
tehtävä on kaupunginhallituksen konsernijaostolla. Muutoksen tarkoi-
tuksena on päätöksenteon yksinkertaistaminen. Yhtiö- ym. kokouse-
dustajan nimeäminen on nykyisellään lähinnä tekninen toimenpide, 
konserniohjauksen kannalta olennaisia ovat yhtiö- ym. kokousedusta-
jalle annettavat toimiohjeet. Merkittävissä asioissa toimiohjeiden anta-
minen on nykytilannetta vastaavasti konsernijaoston tehtävä. Tarvit-
taessa konsernijaosto voi jatkossa ottaa yksittäistapauksessa myös yh-
tiö- ym. kokousedustajan valinnan päätettäväkseen vastaavasti kuin 
edellä on todettu kaupunginhallituksen mahdollisuudesta päättää puhe-
vallan käytöstä toisin kuin hallintosäännössä muuten on määrätty.

4 § Rahoitusjohtajan toimivalta

Rahoitusjohtajan tehtäviin on siirretty nykyisestä kaupunginhallituksen 
johtosäännöstä kaupunginjohtajalta talouteen liittyviä täytäntöönpane-
via tehtäviä.
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Toimivalta rahavarojen sijoittamisesta 1 momentin 1 kohdassa on en-
nallaan kaupunginjohtajan tehtävä kaupunginhallituksen johtosäännön 
15 §:n 6 kohdassa.

Toimivalta lainoihin liittyen 1 momentin 2 kohdassa on ennallaan kau-
punginjohtajan tehtävä kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 7 
kohdassa.

Toimivalta kiinnityksiin ja vakuuksiin liittyen 1 momentin 3 kohdassa on 
ennallaan kaupunginjohtajan tehtävä kaupunginhallituksen johtosään-
nön 15 §:n 8 kohdassa.

Toimivalta kaupungin vakuutusasioiden hoitamisesta 1 momentin 4 
kohdassa on ennallaan kaupunginjohtajan tehtävä kaupunginhallituk-
sen johtosäännön 15 §:n 16 kohdassa.

Toimivaltaan keskushallinnon osalta 1 momentin 5 kohdassa on tarkis-
tettuna siirretty kaupunginjohtajan toimivalta maksujen, korvausten ja 
muiden saatavien vapauttamisesta kaupunginhallituksen johtosäännön 
15 §:n 10 kohdassa.

Toimivalta irtaimen omaisuuden siirtämisestä kaupungin organisaation 
sisällä 1 momentin 6 kohdassa on ennallaan kaupunginjohtajan tehtävä 
kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 15 kohdassa.

Toimivalta valtionosuuksista 1 momentin 7 kohdassa on ennallaan kau-
punginjohtajan tehtävä kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n 17 
kohdassa.

5 § Taloushallintoliikelaitoksen johtajan erityinen toimivalta

Taloushallintoliikelaitoksen johtajan erityisessä toimivallassa on koira-
verolain soveltamiseen liittyviä tehtäviä.

13 luku Tarkastuslautakunnan ja -viraston toimivalta

Lukuun on sisällytetty tarkastuslautakunnan esitys tarkastustoimen toi-
mivallasta sellaisenaan, lukuun ottamatta tarkastusjohtajan palkasta ja 
siihen liittyvistä asioista päättämistä koskevaa toimivaltaa, jonka osalta 
on johdonmukaista, että päätökset tehdään kaupunginhallituksessa eli 
samassa toimielimessä kuin kansliapäällikköä koskevat vastaavat pää-
tökset. Koska kyseessä ei ole tarkastuslautakuntaa koskeva määräys, 
kaupunginhallitus voi kuntalain 121 §:n 3 momentin estämättä poiketa 
lautakunnan esityksestä tältä osin.

Tarkastuslautakunnan esityksen perustelut ilmenevät liitteessä 2 ole-
vasta tarkastuslautakunnan päätöksestä.
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14 luku Toimialojen johtavien viranhaltijoiden yleinen toimivalta

Luvussa on määritelty toimialajohtajien yleinen toimivalta.

1 § Toimialajohtajan yleinen toimivalta

Toimialajohtajien toimivalta on muodostettu yhdistämällä nykyisten joh-
tosääntöjen virastopäälliköiden yleisiä tehtäviä ja toimialamalliin liittyviä 
tehtäviä.

Erityinen toimivalta toimialoilla

Hallintosäännön 15–18 luvussa on määrätty erityisestä toimivallasta 
toimielimissä eli lautakunnissa ja jaostoissa. Toimialojen johtavien vi-
ranhaltijoiden erityinen toimivalta määritellään jatkovalmistelussa, kun 
työnjakoa palvelukokonaisuuksien sisällä ja niiden välillä tarkennetaan.

15 luku Erityinen toimivalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

1 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta

Varhaiskasvatustoimen ja opetustoimen voimassa olevissa johtosään-
nöissä on useita sisällöllisesti toisiaan vastaavia toimivaltamääräyksiä, 
jotka on hallintosääntöesityksessä sovitettu yhteen. Koska opetuslauta-
kunnalla on jo nykyisellään suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto toi-
sin kuin varhaiskasvatuslautakunnalla, osa saman sisältöisistä asioista 
päätetään tällä hetkellä eri tasolla: Opetustoimessa toimivalta on jo voi-
massa olevassa johtosäännössä jaettu lautakunnan ja jaostojen sekä 
koulujen johtokuntien kesken, kun taas varhaiskasvatuksessa ainoa toi-
mielin, jolle johtosäännössä on määrätty toimivaltaa, on lautakunta.

Hallintosääntöesityksessä on lähdetty siitä, että uusi kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta päättää molempia kieliryhmiä koskevista periaatetason 
ratkaisuista ja jaostot omien kieliryhmiensä osalta toiminnan ja palvelu-
jen järjestämiseen liittyvistä asioista. Koulujen johtokuntia koskevat hal-
lintosäännön määräykset tulevat käsittelyyn jatkovalmistelun yhteydes-
sä.

Johtavien viranhaltijoiden osalta voimassa olevissa johtosäännöissä on 
toimivaltamääräyksiä molempien virastojen päälliköille sekä opetusvi-
raston osastopäälliköille. Hallintosääntöesityksessä lähtökohtana on, 
että toimialajohtajan toimivaltaan määrätään vain ne tehtävät, jotka 
koskevat useaa palvelukokonaisuutta tai koko toimialaa, ja palveluko-
konaisuuksien johtajien toimivaltaan vain ko. palvelukokonaisuutta kos-
kevat tehtävät.

Hallintosääntöesitykseen on tehty lisäksi useita lähinnä teknisiä muu-
toksia nykyisiin johtosääntöihin verrattuna ja tarpeettomaksi käyneitä 
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toimivaltamääräyksiä on poistettu. Em. lisäksi toimivaltamääräyksiin 
esitetään seuraavia sisällöllisiä muutoksia verrattuna voimassa oleviin 
johtosääntöihin:

Koulun tai oppilaitoksen perustamista tai lakkauttamista koskeva toimi-
valta esitetään siirrettäväksi kaupunginvaltuustolta kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalle.

Opetuslautakunta on jo syksyllä 2015 puoltanut kaupunginhallituksen 
esitystä siirtää koulun tai oppilaitoksen perustamista tai lakkauttamista 
koskeva toimivalta opetuslautakunnalle. Valtuusto on 20.1.2016 (7 §) 
palauttanut kaupunginhallituksen esityksen uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että ”koulujen perustamista ja lakkauttamista koskevien päätök-
sien osalta mahdolliset toimivaltamuutokset opetuslautakunnan ja val-
tuuston välillä arvioidaan samassa aikataulussa meneillään olevan joh-
tamisen järjestelmää koskevan uudistuksen kanssa”.

Opetustoimi on kaupungin voimassa olevien johtosääntöjen mukaan ai-
noa, jonka yksiköiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää val-
tuusto. Yleisenä käytäntönä on, että palveluverkkoja koskevat ratkaisut 
tehdään lauta- ja johtokuntatasolla. Päiväkotien lakkauttamisesta päät-
tää jo nykyisellään varhaiskasvatuslautakunta. Uusien toimialalauta-
kuntien toimivallan määrittelyn yhteydessä koulujen ja oppilaitosten pe-
rustamista ja lakkauttamista koskeva toimivalta on tarkoituksenmukais-
ta määrätä yhdenmukaiselle tasolle kaupungin muiden palveluverkko-
ratkaisujen kanssa.

Nykyisen opetustoimen johtosäännön 4 § 20 kohdan mukaan lautakun-
ta päättää palvelusetelin käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvon 
sekä päättää palvelusetelituottajalle asettavista vaatimuksista. Vastaa-
vasti varhaiskasvatustoimen johtosäännön 4 § 17 a kohdan mukaan 
lautakunta päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelu-
setelin arvon. Esityksessä uudeksi hallintosäännöksi on tarkoituksen-
mukaisimmaksi katsottu, että lautakunta päättää palvelusetelin käyttä-
misen periaatteista ja vahvistaa palvelusetelin arvon (15 luvun 1 § 1 
momentin 1 kohta). Myöhemmin nimettävä viranhaltija päättää palvelu-
setelin käyttämisestä ja palveluntuottajille asetettavista vaatimuksista.

Varhaiskasvatustoimen johtosäännön 4 § 18 kohdan mukaan varhais-
kasvatuslautakunta päättää yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidon 
tuen kuntalisästä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon osalta. 
Koska ruotsinkielinen päivähoito on tällä hetkellä osa opetustointa, on 
johtosäännössä täytynyt nimenomaisesti mainita, että varhaiskasvatus-
lautakunta tekee päätökset näissä asioissa myös ruotsinkielisen päivä-
hoidon osalta. Uudessa hallintosäännössä ei tätä tarvetta ole, koska 
molemmat kieliryhmät kuuluvat saman lautakunnan alaisuuteen. Hallin-
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tosäännön 15 luvun 1 § 1 momentin 2 kohdan mukaan toimivalta pää-
töksen tekemiseen pysyy edelleen lautakunnalla.

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunta päättää käynnistämistuen myöntämisestä yksityi-
seen päiväkotitoimintaan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoi-
mintaan.  Poikkeuksena muihin avustuksiin, joista määrätään uuden 
hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdassa, on katsottu tar-
koituksenmukaiseksi, että tätä toimivaltaa ei saa edelleendelegoida vi-
ranhaltijalle. Vastaavaa kohtaa ei sisälly nykyiseen varhaiskasvatustoi-
men johtosääntöön, mutta kaupunginvaltuusto on päättänyt 9.12.2015 
§ 350 oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistä-
mistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväko-
titoimintaan.  

Nykyisen kaupunginhallituksen johtosäännön 7 § 1 momentin 11 koh-
dan mukaan kaupunginvaltuusto päättää opetustoimeen kuuluvan oppi-
laitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan an-
nettua asiasta lausuntonsa. Uuden hallintosäännön 15 luvun 1 § 1 mo-
mentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suo-
menkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lak-
kauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen 
päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta ja lakkauttamises-
ta. 

Helsingin kaupungilla yleisenä käytäntönä on, että palveluverkkoja kos-
kevat ratkaisut tehdään lautakuntatasolla. Opetustoimi on ainoa hallin-
tokunta, jonka yksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää 
nykyisin valtuusto. Nykyisin koulun tai oppilaitoksen lakkauttamista tai 
perustamisesta koskevat päätökset käsitellään ensin jaostossa, sen jäl-
keen opetuslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja lopullisen pää-
töksen tekee kaupunginvaltuusto.  Päätöksentekoprosessin yhdenmu-
kaistamiseksi ja nopeuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta tekee kouluverkkoa koskevat lopulliset pää-
tökset.

Päiväkotien perustamista ja lakkauttamista ei käsitellä tällä hetkellä 
lainkaan erillisenä päätösasiana.  Uudessa hallintosäännössä esite-
tään, että myös päiväkotien osalta tehdään erilliset perustamis- ja lak-
kauttamispäätökset.

Uuden hallintosäännön 15 luvun 1 § 1 momentin 5 kohta vastaa aiem-
paa opetuslautakunnan johtosäännön määräystä. 

Uuden hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 1 ja 2 kohtien mää-
räykset vastaavat aiempia opetuslautakunnan johtosäännön määräyk-
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siä ja 2 kohdan osalta myös varhaiskasvatuslautakunnan johtosäännön 
määräyksiä.

2 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston toimivalta

Uuden hallintosäännön 15 luvun 2 § 1 momentin 1 kohdan määräys 
vastaa koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista päättämisen 
osalta nykyisen opetustoimen johtosäännön 5 § 1 momentin 10 kohdan 
määräystä.  Nykyisen varhaiskasvatuksen johtosäännön 4 § 1 momen-
tin 23 kohdan mukaan varhaiskasvatuslautakunnalle kuuluva toimivalta 
päättää esiopetuksen järjestämispaikoista esitetään siirrettäväksi jaos-
tojen toimivaltaan.

Uuden hallintosäännön 15 luvun 2 § 1 momentin 2 – 4 kohdat vastaa-
vat nykyisen opetustoimen johtosäännön määräyksiä (5 § 1 momentin 
5, 7 ja 11 kohdat).

Uuden hallintosäännön 15 luvun 2 § 2 momentin 1 kohtaan on koottu 
yhteen varhaiskasvatukseen ja opetukseen sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaan liittyvien suunnitelmien hyväksyminen. Nykyisten 
opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johtosääntöjen (5 § 1 momentin 1 
kohta ja 4 § 19 kohta) mukaan esiopetuksen opetussuunnitelma on vie-
ty kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi, vaikka muut opetussuunni-
telmat on hyväksytty suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä jaostossa.  
Tälle menettelylle ei ole perustetta. Yhdenmukaisuuden vuoksi on pe-
rusteltua myös, että varhaiskasvatussuunnitelman (4 § 19 kohta) vah-
vistaminen siirretään lautakunnan toimivallasta jaostojen toimivaltaan. 
Jaostot voivat edelleendelegoida päätösvallan viranhaltijalle. Tuntijako-
jen ja kieliohjelmien hyväksyminen (opetustoimen johtosäännön 5 § 1 
momentin 2 kohta) on jätetty pois hallintosäännöstä, koska sen on kat-
sottu olevan lähinnä operatiivista johtamista.

Uuden hallintosäännön 15 luvun 2 § 2 momentin 2 kohta vastaa nykyi-
sen opetustoimen johtosäännön määräystä (5 § 1 momentin 4 kohta) 
päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista ja aamu- ja iltapäi-
vätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista.

Opetustoimen nykyisen johtosäännön 4 § 1 momentin 18 kohdan mu-
kaan opetuslautakunta päättää oppilaiden koulumatkaeduista, ruotsin-
kielisen lasten päivähoidon harkinnanvaraisista kuljetuseduista sekä 
oppilaiden ja opiskelijoiden harkinnanvaraisista opintososiaalisista 
eduista sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää 
mainituista asioista. Varhaiskasvatuksen johtosäännön 4 § 1 momentin 
24 kohdan mukaan lautakunta päättää esiopetuksen matkaeduista se-
kä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää asian.
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Uudessa hallintosäännössä niin esiopetuksen kuin oppilaiden matkae-
duista sekä oppilaiden ja opiskelijoiden harkinnanvaraisista opintososi-
aalisista eduista päättäminen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi siirtää 
jaostoille, jotka voivat siirtää päätösvaltaa edelleen viranhaltijoille.  
Ruotsinkielisen päivähoidon harkinnanvaraisista kuljetuseduista päättä-
minen on poistettu, koska vastaavaa määräystä ei ole ollut olemassa 
suomenkielisen päivähoidon osalta. 

Uuden hallintosäännön 15 luvun 2 § 2 momentin 4 kohta vastaa ope-
tustoimen johtosäännön 5 § 1 momentin 6 kohtaa ja varhaiskasvatus-
toimen johtosäännön 4 § 1 momentin 21 kohtaa. Esiopetuksen osalta 
päätösvalta on siirretty yhdenmukaisuuden vuoksi lautakunnalta jaos-
toille.

Uuden hallintosäännön 15 luvun 2 § 2 momentin kohtaan 5-6 on siirret-
ty vapaan sivistystyön tehtävät työväenopistoja koskien johtamisen 
jaoston 30.5.2016 päätöksen mukaisesti.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtäväksi esitetään ehdotuksen teke-
mistä lautakunnalle niin ruotsinkielisten päiväkotien, koulujen tai oppi-
laitosten perustamisesta tai lakkauttamisesta kuin ruotsinkielisten päi-
väkotien, koulujen ja oppilaitosten tilahankkeita koskevien tarveselvitys-
ten hyväksymisestä (15 luvun 2 § 3 momentin 1 ja 2 kohdat).  

Opetus- ja varhaiskasvatustoimen lautakuntien ja jaostojen toimivallas-
ta poistettavaksi esitettävät määräykset

Opetustoimen johtosäännön 4 § 17 kohdan mukaan opetuslautakun-
nan tehtäviin kuuluu jaostojen ehdotuksesta tehdä esitys kaupunginhal-
litukselle lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kokonaismitoi-
tuksesta. Tämän kohdan perusteella on aiemmin päätetty kaupunkita-
soisesti opiskelupaikkojen jaosta lukioiden ja ammatillisten oppilaitos-
ten välillä. Tämä säännös on tarpeeton eikä sitä ole sisällytetty uuteen 
hallintosääntöön.  Suomen- ja ruotsinkielisillä jaostoilla on toimivalta 
päättää koulu- ja oppilaitoskohtaisesti opetuksen mitoituksesta. 

Opetustoimen johtosäännön 5 § 1 momentin 8 kohta on poistettu, kos-
ka muutoinkaan hallintosäännössä ei ole erikseen määrätty talousar-
vioehdotusta koskevien esitysten käsittelystä. 

Opetustoimen johtosäännön 5 § 1 momentin 9, 10, 12 ja 13 kohtien, 
joissa käsitellään ammatillisten neuvottelukuntien asettamista, aamu- ja 
iltapäivähoidon järjestämispaikoista päättämistä, ammatillisen oppilai-
tosten järjestyssääntöjen hyväksymistä sekä niiden koulujen ja lukioi-
den määräämistä, joilla on yhteinen johtokunta, mukaisten päätösten 
tekeminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi siirtää, asioiden luonne ja 
merkitys huomioon ottaen, myöhemmin nimettävälle viranhaltijalle.
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Opetustoimen johtosäännön 5 § 2 momentin ja varhaiskasvatustoimen 
johtosäännön 4 § 17 kohdan lasten päivähoidon paikkojen määrästä ja 
toimintayksiköiden aukioloajoista päättäminen selvitetään jatkovalmis-
telussa. 

Opetustoimen johtosäännön 5 § 3 momentin mukaan opetuslautakun-
nan ruotsinkielisellä jaostolla on ollut toimivalta päättää ruotsinkielisten 
lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaati-
nut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltä-
väksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta. Tämä 
määräys ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista säädetyn lain mukaiset oikaisuvaatimuk-
set, joihin johtosäännön kohdalla on viitattu, käsittelee lain nojalla pal-
velun järjestämisestä vastuussa oleva toimielin: kasvatus- ja koulutus-
lautakunta.

Opetustoimen voimassa olevassa johtosäännössä 6 ja 7 §:ssä esitetyt 
peruskoulujen ja lukioiden johtokuntia koskevat määräykset käsitellään 
jatkovalmistelussa; ne siirrettäneen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalle myöhemmin hyväksyttävään toimintasääntöön.

Opetustoimen johtosäännön 8 § ammattiosaamisen toimikuntaa ja 9 § 
ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaa koskevat mää-
räykset on poistettu hallintosääntöesityksestä. Niitä koskevia määräyk-
siä voidaan tarvittaessa siirtää toimintasääntöön.

16 luku Erityinen toimivalta kaupunkiympäristön toimialalla

1 § Kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton sekä viranhaltijoiden toimivaltamääräykset tarkennetaan jatkoval-
mistelussa. Hallintosääntöluonnokseen on otettu hakasulkeissa toimi-
valtamääräykset, jotka olivat jo johtamisen jaostolle 16.5. tehdyssä esi-
tyksessä. Määräykset on tarpeen käydä kokonaisuudessaan läpi johta-
misen jaoston 30.5. linjauksen johdosta.

Hakasulkeissa olevien toimivaltamääräysten osalta on syytä huomata, 
että ne perustuvat aiempaan valmisteluun, johon ei sisältynyt raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostoa, vaan jossa toimivalta jakautuisi lau-
takunnan ja viranhaltijoiden kesken. Nykyisten toimielinten (esim. kau-
punkisuunnittelulautakunta, asuntolautakunta, kiinteistölautakunta, 
yleisten töiden lautakunta) toimivaltamääräykset eivät siksi vielä näy 
luonnoksessa tasapainoisesti.

2 § Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivalta
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Ympäristö- ja lupajaosto huolehtii pääasiassa palvelut ja luvat -palvelu-
kokonaisuuden piiriin kuuluvien asioiden päätöksenteosta, sikäli kuin 
niitä on tarpeen käsitellä toimielintasolla. Jaosto käsittelee mm. ympä-
ristölupiin ja ympäristövalvontaan liittyviä itsenäisiä viranomaisasioita, 
eräitä poikkeamisasioita, hallintopakkoa ja vastaavia asioita.. Erillisen 
ympäristö- ja lupajaoston olemassaolo selkeyttää vastuu- ja valvontara-
kenteita mm. oikaisuvaatimusten kannalta. Osa jaostolle esitetyistä toi-
mivaltuuksista on merkitty hakasulkeilla, koska niiden läpikäynti on kes-
ken ja edellyttää jatkovalmistelua.

Rakennuslautakuntalle kuulunut toimivalta

Rakennusvalvonnan johtosäännössä rakennuslautakunnalle osoitettu 
toimivalta on kohdennettu uudessa hallintosäännössä osin ympäristö- 
ja lupajaostolle ja osin viranhaltijoille. Lisäksi jaoston toimivaltaan on li-
sätty uusia rakennusvalvontatehtävä. 

Rakennusvalvonnan johtosäännön 6 § 4 kohdan mukaan lautakunnan 
tehtävänä on seurata rakennustoiminnan yleistä kehitystä kaupungissa 
ja kohdan 5 mukaisesti lautakunta huolehtii rakentamisen valvonnan ja 
neuvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kohdat 4 ja 5 eivät sisällä 
konkreettista päätöksentekoa, vaan ovat yleistä viranomaistoimivaltaa, 
joten niitä ei ole kirjattu ympäristö- ja lupajaoston tehtäviin. Rakennus-
toiminnan yleistä kehitystä seurataan kaikilla viranhaltijatasoilla ja tar-
vittaessa asiat valmistellaan myös rakennusvalvontaviranomaisen pää-
tettäväksi. MRL21 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennustarkastaja 
rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten.

Johtosäännön 6 § 6 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on ratkais-
ta maisematyölupaa koskevat hakemukset, ellei lautakunta ole mää-
rännyt tehtävää viranhaltijalle. Tehtävä siirretään hallintosäännössä 
suoraan viranhaltijatasolle päätöksenteon joustavoittamiseksi. Viranhal-
tijan maisematyölupapäätökseen voi hakea oikaisua rakennusvalvonta-
viranomaiselta eli ympäristö- ja lupajaostolta. Nykyinen rakennuslauta-
kunnan kautta kierrätettävä päätöksentekomenettely on kankea ja joh-
tanut siihen, että isojakin maisematyöasioita käsitellään lausuntoasioi-
na, jolloin lausunnossa todetaan millä tavalla tehtynä maisematyö ei 
vaadi lupaa.

Ympäristö- ja lupajaoston toimivaltaan on lisätty uusi 2 § 1 momentin 
10 kohta, jonka mukaan jaosto päättää rakennusluvista, mikäli hake-
muksen sisältämien uudisrakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tai 
ylittää 3 000 kerrosneliömetriä sekä uusi 2 § 1 momentin 11 kohta, jon-
ka mukaan jaosto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 21.4 §:n tarkoit-
tamista hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta koskevat asioista.
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Rakennusvalvonnan johtosäännön 6 § 8 kohdan mukaiset lautakunnan 
tehtävät ratkaista kohdassa mainitut maankäyttö- ja rakennuslain 171 
§:n mukaiset poikkeamiset eivät sisälly hallintosäännössä ympäristö- ja 
lupajaoston tehtäviin vaan niiden päätöstaso päätetään myöhemmin. 
Tavoitteena on joustavoittaa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Poikkeamis-
toimivalta tulisi tämän kannalta osoittaa pääsääntöisesti samalle tahol-
le, joka tekee rakennuslupapäätöksen, koska rakennusvalvonnan poik-
keamisasiat liittyvät yleensä vireillä olevan rakennuslupa-asian käsitte-
lyyn.

Hallintosäännön 16 luvun 2 § 1 momentin 12 kohdassa ympäristö- ja 
lupajaostolle annetaan toimivalta päättää rakennusvalvonta- ja ympä-
ristövalvontataksoista. Tältä osin toimivalta laajenee, koska rakennus-
valvonnan johtosäännön 6 § 9 kohdan mukaisesti rakennusvalvonta-
taksasta päättäminen ei tällä hetkellä kuulu lautakunnan tehtäviin, vaan 
se on päätetty rakennuslautakunnan esityksestä kaupunginhallitukses-
sa. 

Uutta toimivaltaa jaostolle on osoitettu myös 16 luvun 2 § 2 momentin 
kohdissa 4-8. Kohdassa 4 ympäristö- ja lupajaostolle annetaan toimi-
valta päättää oikeudesta keskeyttää rakennustyö maankäyttö- ja raken-
nuslain 180 §:n tarkoittamissa tapauksissa, kohdassa 5 antaa maan-
käyttö- ja rakennuslain 150 b §:ssä tarkoitettu suostumus, kohdassa 6 
päättää maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n tarkoittamasta ulkopuoli-
sesta tarkastuksesta ja 150 d §:n tarkoittamasta erityismenettelystä se-
kä antaa lupa maankäyttö- ja rakennuslain 151 §:n tarkoittamaan ra-
kennuttajavalvontaan, kohdassa 7 päättää rakennuksen määräämises-
tä käyttökieltoon, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle 
ja kohdassa 8 päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla 
annetun asetuksen tai päätöksen perusteella rakennusvalvontaviran-
omaiselle annetusta tehtävästä.

Lisäksi ympäristö- ja lupajaosto toimii 16 luvun 2 § 1 momentin 7 koh-
dan mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103f § ja 103k 
§:n mukaisena kunnan viranomaisena.

Ympäristölautakuntalle kuulunut toimivalta

Ympäristötoimen johtosäännössä ympäristölautakunnalle osoitettu toi-
mivalta on kohdennettu uudessa hallintosäännössä ympäristö- ja lupa-
jaostolle. Säädösten tekstit säilyvät pääosin ennallaan, mutta muuta-
mien sanamuotoihin on tehty pieniä muutoksia, täydennyksiä ja täs-
mennyksiä.  

Lisäksi jaoston toimivaltaan on lisätty uusi tehtävä (16 luku 2 § 2 mo-
mentti 1 kohta) päättää ympäristönsuojelua ja ympäristöterveydenhuol-
toa koskevien lausuntojen antamisesta.
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3 § Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivalta

4 § Kaupunkiympäristön toimialajohtajan erityinen toimivalta

5 § Maankäyttöjohtajan toimivalta

6 § Kaupungininsinöörin toimivalta

7 § Palvelujohtajan toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton sekä viranhaltijoiden toimivaltamääräykset tarkennetaan jatkoval-
mistelussa. Hallintosääntöluonnokseen on otettu hakasulkeissa toimi-
valtamääräykset, jotka olivat jo johtamisen jaostolle 16.5. tehdyssä esi-
tyksessä. Määräykset on tarpeen käydä kokonaisuudessaan läpi johta-
misen jaoston 30.5. linjauksen johdosta.

8 § Pelastuslautakunnan toimivalta

Määräyksiin on tehty johtamisjärjestelmän yleisten johtamiskäytäntöjen 
edellyttämät muutokset. 

9 § Pelastuskomentajan toimivalta

Jatkovalmisteluun.

10 § Liikenneliikelaitoksen johtajan erityinen toimivalta

Jatkovalmisteluun.

17 luku Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla

1 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erityinen toimivalta

2 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston toimivalta

3 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston toimivalta

4 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erityinen toimivalta sekä jaostojen 
toimivalta määritellään jatkovalmistelussa.

5 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityinen toimivalta

6 § Kulttuurijohtajan toimivalta

7 § Liikuntajohtajan toimivalta

8 § Nuorisojohtajan toimivalta
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Viranhaltijoiden toimivalta määritellään jatkovalmistelussa.

18 luku Erityinen toimivalta sosiaali- ja terveystoimialalla

1 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityinen toimivalta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan erityistä toimivaltaa koskevassa 18 lu-
vun 1 §:ssä säädetään palvelusetelin käyttämisestä ja palvelusetelin 
arvon vahvistamisesta, valtion perintönä saaman ja kaupungille luovut-
taman omaisuuden käytöstä sekä lautakunnan käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. 
Lautakunta voi halutessaan siirtää erityiseen toimivaltaansa kuuluvat 
tehtävät viranhaltijan päätettäväksi. Vastaava toimivalta on sisältynyt 
sosiaali- ja terveyslautakunnan nykyiseen johtosääntöön. 

Toimialan toimivallan kohdentumista yhdenmukaistetaan kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa ja lautakunnan nykyisen johtosäännön 
4 § 18 kohdan sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrän vahvis-
taminen ja niiden tilapäisistä muutoksista päättäminen sekä 4 § 19 koh-
dan toimintayksiköiden aukioloajoista päättäminen siirretään viranhalti-
jatehtäviksi. 

Hoitopaikkojen määrän vahvistaminen ei ole ollut enää viime vuosina 
lautakunnan keskeinen tehtävä. Nykyisessä palvelutuotannossa pyri-
tään joustavaan palvelutarjontaan, ja käytössä olevat asiakaspaikat se-
kä tähän tarvittava henkilötyöpanos määrittyvät asiakkaiden hoidontar-
peen mukaan. Palvelujen kokonaisvolyymi määritetään valtuuston hy-
väksymässä talousarviossa, ja yksittäisten kohteiden käytössä olevat 
paikkamäärät vaihtelevat vuosittain eri tekijöiden vaikutuksesta.

Toimintayksiköiden aukiolo määräytyy palvelun luonteen ja asiakkaiden 
palvelutarpeen mukaan. Hoivapalvelut ovat tarjolla jatkuvasti niitä tar-
joavissa yksiköissä, samoin päivystyspalvelut niissä yksiköissä, joiden 
palveluvalikoimaan tämä kuuluu. Osassa palveluista pyritään noudatta-
maan normaalia virka-aikaa.

2 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Jaoston tehtävät on muodostettu yhdistämällä nykyisten jaostojen teh-
tävät ja ottaen huomioon kaupungin vastuulta pois siirtyvä toimeentulo-
tuki.

Jaostossa käsiteltävien asioiden määrä laskee huomattavasti, kun toi-
meentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi. Jaoston erityistä toimivaltaa 
koskevaan 18 luvun 2 §:ään on koottu sosiaali- ja terveystoimen nykyi-
seen johtosääntöön sisältyvä jaostojen toimivalta siten, että toimeentu-
lotukea koskevan päätöksen saattamista kunnan määräämän monijä-
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senisen toimielimen käsiteltäväksi ei enää mainita erillisenä omana 
kohtanaan.

3 § Sosiaali- ja terveystoimialan johtajan erityinen toimivalta

4 § Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuden johtajan toimivalta

Viranhaltijoiden toimivalta määritellään jatkovalmistelussa.

19 Luku Päätöksentekoa ja toimivallan jakoa koskevat määräykset

1 § Esittely

Pykälässä 1 mom on määrätty, että viranhaltija voi päätöksellään siir-
tää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle. Määräyksellä tarkoitetaan 
pysyväisluonteista esim. tiettyyn tehtäväkokonaisuuteen liittyvää esitte-
lykokonaisuuden siirtämistä.

Pormestarimallin valmisteluun sekä luottamushenkilöjohdon ja viranhal-
tijajohdon työnjakoon on liittynyt keskustelu esittelystä. Kaupunginval-
tuuston 16.3.2016 linjausten mukaisesti on selvitetty pormestariston 
esittelylupakäytäntöä, joka todettiin raskaaksi menettelyksi. Siksi esitte-
lylupaa koskevat kaupungin käytännöt on tarkoituksenmukaista sisällyt-
tää myöhemmin hyväksyttäviin käytännesääntöihin ja ottaa hallinto-
sääntöön vain sellaiset määräykset, jotka mahdollistavat käytännön 
muodostamisen.

Apulaispormestari voi toimialaansa koskevassa ja kaupunginhallituksen 
tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvassa asiassa perustellusta syystä 
määrätä asian esittelijäksi toimialajohtajan. Tällä 2 momentin kirjauk-
sella mahdollistetaan toimialajohtajan toimiminen kaupunginhallituksen 
tai sen jaoston esittelijänä silloin, kun apulaispormestari katsoo tämän 
perustellusta syystä tarpeelliseksi. Apulaispormestarilla on oikeus an-
taa tällainen määräys omaa toimialaansa koskevassa asiassa. 

Koska pormestari johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta 
toimintaa ylimpänä yksittäisenä päätöksentekijänä, 2 momenttiin on li-
säksi tarpeen ottaa kirjaus siitä, että pormestarin oikeus ottaa asia esi-
teltäväkseen tai määrätä kaupungin viranhaltija asian esittelijäksi on 
kuitenkin ensisijainen ja koskee kaikkia toimialoja. Apulaispormestarin 
ja pormestarin välillä esittelymenettelyä koskeva ylin päätösvalta on si-
ten pormestarilla.

Määräys on tarkoitettu sovellettavaksi yksittäisissä päätökseen tulevis-
sa asioissa eikä sen perusteella ole tarkoitus antaa pysyviä tai koko-
naista asiaryhmää koskevia esittelytehtäviä (vrt. 1 momentti). 
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Tällaisella hallintosääntökirjauksella voidaan toteuttaa johtamisen jaos-
ton 30.5.2016 päätöksessä mainitut esittelylupaa koskevat kohdat. 
Esittelijän määräämistä koskevat tarkemmat käytännön järjestelyt on 
tarkoitus kuvata käytännesäännöissä.

Valtuuston periaatepäätökseen pohjautuen, jossa virkamiesvalmistelu 
ja poliittinen päätöksenteko erotetaan selkeästi toisistaan, on 3 mo-
mentissa lisäksi määrätty, että pormestari ja apulaispormestari tekevät 
päätöksensä esittelystä. Määräys ei kuitenkaan koske esittelyä tai otto-
oikeutta koskevia päätöksiä, jotka eivät luonteeltaan sovi esittelystä 
päätettäviksi. Viranhaltijat sen sijaan eivät tee päätöksiä esittelystä. 
Vastuu päätöksistä ei näissä tapauksissa jakaudu kahdelle henkilölle, 
mikä korostaa virkavastuun henkilökohtaista luonnetta.

3 § Toimivaltamääräysten tulkinta

Hallintosäännön toimivaltamääräykset muodostavat varsin laajan koko-
naisuuden. Mahdolliset sisäiset ristiriitaisuudet on pyritty poistamaan ja 
niiden poistaminen on edelleen mahdollista hallintosääntöä koskevan 
jatkovalmistelun ja päätöksenteon yhteydessä. Tästä huolimatta, ristirii-
taisuuksien ratkaisemiseksi on tarpeen ottaa hallintosääntöön toimival-
tamääräysten tulkintaa koskeva normi, jonka mukaan yleisemmät toimi-
valtaa koskevat hallintosäännön määräykset ovat toissijaisia erityisiin 
toimivaltaa koskeviin määräyksiin nähden (ns. lex specialis -periaate). 
Samaa periaatetta on tarpeen mukaan noudatettava myös silloin, kun 
ratkaistavana on toimielimen ja luottamushenkilön tai viranhaltijan väli-
nen toimivaltakysymys. 

V osa Henkilöstö

23 luku Henkilöstö

1 § Kelpoisuusvaatimukset

Pykälään on sisällytetty yleiset ylimmän johdon kelpoisuusvaatimukset, 
joita on noudatettava lakiin sisältyvien virkanimitysperusteiden ja eri-
tyisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi. Kielitaitovaatimukset vastaavat 
nykyisiä määräyksiä.

Pykälänumerointi muuttunee jatkovalmistelussa. 

Jatkovalmistelu

Monissa kysymyksissä toimivallan jako lautakuntien, jaostojen ja viran-
haltijoiden välillä täsmentyy jatkovalmistelussa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä
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1. perustaa kansliapäällikön ja toimialajohtajien virat sekä 
kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan kansliapäälli-
kön ja toimialajohtajien virkojen laittamisesta julkiseen ha-
kuun sekä huolehtimaan kansliapäällikön johtajasopimuk-
sen valmistelusta

2. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa 
ja seuraa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistus-
ta

3. kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatio-
muutoksen jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön 
nyt auki jääneet määräykset käsitellään kaupunginval-
tuustossa syyskaudella 2016

4. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan muutosprosessin 
johtoryhmän, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen val-
mistelun työryhmät ja muut tarvittavat työryhmät

5. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan työryhmä selvit-
tämään Korkeasaaren asemaa

6. todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudis-
tuksen yhteistoiminnan seurantaryhmänä

7. kehottaa kaupunginkansliaa tarkentamaan täyttömenette-
lyä ja virkajärjestelyjä valmistelun edetessä syyskauden 
2016 alussa

8. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan pro-
jektiorganisaation perustamisesta käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa

9. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautu-
via virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täy-
tetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjeste-
lyin. Myös seuraavien organisaatiotasojen esimiestehtä-
vien rekrytoinnit on arvioitava erikseen

10. kehottaa kaupunginjohtajaa ilmoittamaan valtuutettujen 
lukumäärää koskevasta päätöksestä oikeusministeriölle. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965
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marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Talk 25 5 2016 § 67 Hallintosäännön tarkastustoimea koskevat kohdat
3 Liite Opetus- ja varhaiskasvatustoimi palvelukokonaisuudet
4 Liite Kulttuuri- liikunta- ja vapaa-aikatoimiala taustamuistio
5 Liite Sosiaali- ja terveys toimiala johtamisjärjestelmän uudistaminen
6 Liite Talous HR ICT ja muu hallinto-Yhteenveto tehtävistä-20160504
7 Liite ICT-muutossuunnitelma
8 Liite Tekninen toimiala tausta-aineistoa
9 Johtamisuudistuksen esittely 6.6.2016
10 Henkilöstötoimikunnan lausunto 10.6.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

virastot ja liikelaitokset
lauta- ja johtokunnat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 589

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

  

 Kaupunginvaltuusto päättää uudistaa Helsingin kaupungin johtamis-
järjestelmän 1.6.2017 lukien

  

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön johtamisjärjestelmää koskevat osat liitteen 1 mukaisesti

  

 Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön täytäntöön pane-
miseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa 
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 Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen johtamisen 
jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toi-
mielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimi-
valtaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa 

  

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat 
voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa 
kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että hallintosäännön (liite 1) luvun 9 
pykälän 1 momentin 1 kohdan 8 ympäristösuojelulain 102 § korjataan 
144 §:ksi. Vastaava muutos tehtiin esittelijän perusteluihin (kohta 474) 
pormestarin toimivaltaa koskeviin perusteluihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §, LSM, 14.6.2016

Hallintosääntöön (liite 1) on korjattu kasvatus- ja koulutustoimialaa kos-
kevat kohdat muotoon kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä raken-
nus- ja yleisten alueiden jaostoa koskevat kohdat muotoon rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaosto. Vastaavat korjaukset on tehty kaupun-
ginvaltuuston esityksen perusteluihin.

Kaupunginvaltuuston esityksen perusteluista on korjattu viittaus kau-
punginhallituksen johtosääntöön koskien rahoitusjohtajan toimivaltaa 
vakuutusasioiden hoitamisesta seuraavasti:

Toimivalta kaupungin vakuutusasioiden hoitamisesta 1 momentin 4 
kohdassa on ennallaan kaupunginjohtajan tehtävä kaupunginhallituk-
sen johtosäännön 15 §:n 16 kohdassa.

Lisäksi kaupunginvaltuuston esitykselle on tehty merkitykseltään vähäi-
siä kirjoitusvirheiden korjauksia.

06.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 30.05.2016 § 38

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto päättää uudistaa Helsingin kaupungin johtamis-
järjestelmän 1.6.2017 lukien.

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön johtamisjärjestelmää koskevat osat liitteen 1 mukaisesti 
kuitenkin siten, että valmistelussa huomioidaan vastaehdotuksen 
mukaiset muutokset ja täsmennykset.

 Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön täytäntöön pane-
miseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen johtamisen 
jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toi-
mielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimi-
valtaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa. 

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat 
voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa 
kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Samalla johtamisen jaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa valmiste-
lemaan esityksen kaupunginhallitukselle siten, että valmistelussa huo-
mioidaan seuraavat muutokset ja täsmennykset:

Ylin päätöksenteko

Esittelylupa

Otetaan käyttöön käytäntö, jossa asiassa, josta toimialan luottamuselin 
on tehnyt päätöksen tai joka liittyy suoraan apulaispormestarin tai por-
mestarin omaan toimivaltaan ja joka etenee kaupunginhallituksen tai 
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sen jaoston päätettäväksi, kansliapäällikkö tarvitsee vastaavan por-
mestarin tai apulaispormestarin luvan esitelläkseen asian kaupungin-
hallitukselle tai sen jaostolle. Tällaisessa kysymyksessä apulaispor-
mestari voi perustellusta syystä vaihtaa esittelijäksi toimialajohtajan. 
Menettely määritellään tarkemmin käytännesäännöissä. Hallintosään-
nön tulee mahdollistaa tällainen rajattu esittelyoikeus toimialajohtajille 
kaupunginhallituksessa.

Edustukset

Pormestari ja apulaispormestarit hoitavat kaupungin edunvalvontaa yh-
teisöissä, laitoksissa, säätiöissä ja antavat ohjeita edustajille (luku 12, 
1§, kohdat 2 ja 3 siirretään pormestarin ja apulaispormestarien toimi-
valtaan).

Toimialojen itsenäisyys

Toimialajohtajat ovat esittelijöinä itsenäisiä, eikä keskushallinto puutu 
heidän itsenäiseen rooliinsa toimialan asioiden esittelyssä.

Toimialajohtajat

Nimetään määräaikaisiin virkoihin.

Pormestariohjelma

Poistetaan päätöksestä maininnat pormestariohjelmasta.

Toimialat

Sote

Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä on ruot-
sinkielisestä kieliryhmästä.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustusjaostoa ei perusteta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet ovat kulttuuri 
(sisältäen kulttuurikeskuksen, museot, orkesterin ja kirjaston), nuoriso 
ja liikunta. Jaostot ovat vastaavasti kulttuurijaosto, nuorisojaosto sekä 
liikuntajaosto. Toimivallan jako jaostojen ja lautakunnan välillä ratkais-
taan jatkovalmistelussa

Kulttuurin palvelukokonaisuuden muut seikat täsmentyvät jatkovalmis-
telussa ja palvelukokonaisuuksien ratkaisujen pohjalta.

Korkeasaaren asema selvitetään erikseen.
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Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön toimialalle lisätään rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto.

Lupajaosto nimetään ympäristö- ja lupajaostoksi.

Opetus ja kasvatus

Lisätään ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, joka huolehtii ruotsinkieli-
sestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta, leikkipuistotoiminnasta, perusopetuksesta ja muusta 
perustusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta, etsi-
västä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta sekä vastaa ruotsin-
kielisestä työväenopistosta vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Arbis sekä työväenopisto siirretään opetuksen kokonaisuuteen. Arbis 
toimii ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa, jolle tulee oma jaos-
tonsa. Työväenopisto siirretään toisen asteen opetuksen palvelukoko-
naisuuteen.

Hoitopaikkojen määrästä päättäminen selvitetään jatkovalmistelussa

Keskushallinto

Elinkeinojaosto

Elinkeinotonttien tontinluovutuksen valmistelu noudattaa samoja käy-
täntöjä kuin muidenkin tonttien.

Strateginen maankäyttö

Strateginen maankäyttö, yleiskaava ja niihin liittyvät tehtävät pidetään 
kaupunkiympäristön toimialalla ja -lautakunnassa. Aluerakentamis-
hankkeet pidetään keskushallinnon vastuulla.

Tietokeskus

Tietokeskuksen tehtävien rooli ja tulevaisuus päätetään jatkovalmiste-
lussa. Selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, joka 
tukee kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä

Digitalisaatio

Perustetaan digitalisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa 
tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee 
ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa 
lausuntoja hankkeista.
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Jatkovalmistelu

Monissa kysymyksissä toimivallan jako lautakuntien, jaostojen ja viran-
haltijoiden välillä täsmentyy jatkovalmistelussa.

Käsittely

30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan esitystä ja täsmennetään esitystä seuraa-
vilta osin.

Ylin päätöksenteko
------------------

Esittelylupa

Otetaan käyttöön käytäntö, jossa asiassa, josta toimialan luottamuselin 
on tehnyt päätöksen tai joka liittyy suoraan apulaispormestarin tai por-
mestarin omaan toimivaltaan ja joka etenee kaupunginhallituksen tai 
sen jaoston päätettäväksi, kansliapäällikkö tarvitsee vastaavan por-
mestarin tai apulaispormestarin luvan esitelläkseen asian kaupungin-
hallitukselle tai sen jaostolle. Tällaisessa kysymyksessä apulaispor-
mestari voi perustellusta syystä vaihtaa esittelijäksi toimialajohtajan. 
Menettely määritellään tarkemmin käytännesäännöissä. Hallintosään-
nön tulee mahdollistaa tällainen rajattu esittelyoikeus toimialajohtajille 
kaupunginhallituksessa.

Edustukset

Pormestari ja apulaispormestarit hoitavat kaupungin edunvalvontaa yh-
teisöissä, laitoksissa, säätiöissä ja antavat ohjeita edustajille (luku 12, 
1§, kohdat 2 ja 3 siirretään pormestarin ja apulaispormestarien toimi-
valtaan).

Toimialojen itsenäisyys

Toimialajohtajat ovat esittelijöinä itsenäisiä, eikä keskushallinto puutu 
heidän itsenäiseen rooliinsa toimialan asioiden esittelyssä.

Toimialajohtajat

Nimetään määräaikaisiin virkoihin.

Pormestariohjelma

Poistetaan päätöksestä maininnat pormestariohjelmasta.
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Toimialat
---------

Sote

Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä on ruot-
sinkielisestä kieliryhmästä.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustusjaostoa ei perusteta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet ovat kulttuuri 
(sisältäen kulttuurikeskuksen, museot, orkesterin ja kirjaston), nuoriso 
ja liikunta. Jaostot ovat vastaavasti kulttuurijaosto, nuorisojaosto sekä 
liikuntajaosto. Toimivallan jako jaostojen ja lautakunnan välillä ratkais-
taan jatkovalmistelussa

Kulttuurin palvelukokonaisuuden muut seikat täsmentyvät jatkovalmis-
telussa ja palvelukokonaisuuksien ratkaisujen pohjalta.

Korkeasaaren asema selvitetään erikseen.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön toimialalle lisätään rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto.

Lupajaosto nimetään ympäristö- ja lupajaostoksi.

Opetus ja kasvatus

Lisätään ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, joka huolehtii ruotsinkieli-
sestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta, leikkipuistotoiminnasta, perusopetuksesta ja muusta 
perustusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta, etsi-
västä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta sekä vastaa ruotsin-
kielisestä työväenopistosta vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Arbis sekä työväenopisto siirretään opetuksen kokonaisuuteen. Arbis 
toimii ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa, jolle tulee oma jaos-
tonsa. Työväenopisto siirretään toisen asteen opetuksen palvelukoko-
naisuuteen.

Hoitopaikkojen määrästä päättäminen selvitetään jatkovalmistelussa

Keskushallinto
--------------
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Elinkeinojaosto

Elinkeinotonttien tontinluovutuksen valmistelu noudattaa samoja käy-
täntöjä kuin muidenkin tonttien.

Strateginen maankäyttö

Strateginen maankäyttö, yleiskaava ja niihin liittyvät tehtävät pidetään 
kaupunkiympäristön toimialalla ja -lautakunnassa. Aluerakentamis-
hankkeet pidetään keskushallinnon vastuulla.

Tietokeskus

Tietokeskuksen tehtävien rooli ja tulevaisuus päätetään jatkovalmiste-
lussa. Selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, joka 
tukee kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä

Digitalisaatio

Perustetaan digitalisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa 
tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee 
ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa 
lausuntoja hankkeista.

Jatkovalmistelu
---------------

Monissa kysymyksissä toimivallan jako lautakuntien, jaostojen ja viran-
haltijoiden välillä täsmentyy jatkovalmistelussa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä 
Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

16.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 197
Laajasalon Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n eräiden asuntotont-
tien ja LPA-tontin vuokrausperusteet

HEL 2016-003787 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 49. 
kaupunginosan (Laajasalo) Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen 
asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 11950 sekä Haako-
ninlahti 1:n asemakaavaan nro 12010 merkityt jäljempänä mainitut 
asuinkerrostalotontit (AK), asuinrakennusten tontit (A), erityisasumisen 
tontin (AKS) ja autopaikkatontit (LPA) tai niistä muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin: 

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) 49183/2-5, 49271/1-2, 49272/1 ja 
49276/1, asuinrakennusten tonttien (A) 49271/4, 49275/1 ja 49276/2 
sekä erityisasumisen tontin (AKS) 49271/6 vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asunto-
jen ja valtion korkotukemien vuokra- ja asumisoikeustuotannon osalta 
35 euroa sekä jälleenmyynnin osalta sääntelemättömän asuntotuotan-
non (tontti 49271/2) osalta 42 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntoton-
tilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 19 eu-
roa.

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varaus-
päätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan 
käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallin-
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tamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille mer-
kittyä hintaa. 

2 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta 
tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asuinrakennusoikeu-
den osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaat-
tein 80 % 31.12.2019 saakka.

Tämän lisäksi edellä mainittujen asuntotonttien vuosivuokrista myönne-
tään vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suun-
nitellun joukkoliikennesillan (siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan 
vuoden alkuun saakka. 

Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Autopaikkatonttien (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä 
(1) euroa. 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikoitus-
alueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päät-
tämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavasta nro 12010
2 Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11950
3 Tonttitiedot
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Laajasalon Kruunuvuorenrannassa rakentaminen on keskittynyt aluksi 
aloitusalueille Borgströminmäelle ja Gunillankallioon. Seuraavaksi pai-
nopiste siirtyy lähemmäs rantaa Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n 
asemakaava-alueille. Näiltä alueilta on jo varattu tontteja ja niille tulisi 
nyt vahvistaa vuokrausperusteet. Vuokrausperusteita vahvistettaessa 
tulee huomioida alueiden sijainti lähellä merta sekä myös suunnitellun 
joukkoliikenneyhteyden (siltayhteys) toteuttaminen. 

Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n alueen asuntotonteille, jotka toteu-
tetaan Hitas-, valtion korkotuki- ja asumisoikeusasuntotuotantona, esi-
tettävät vuokrausperusteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa 
(03/2016, ind.1907) noin 667 euroa/k-m² (ns. ARA-alennuksen aikana 
noin 534 euroa/k-m²). Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maan-
vuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,67 euroa/kk/m² (ns. 
ARA-alennuksen aikana noin 2,14 euroa/kk/m²). 

Vain ensimmäiseltä hinnaltaan kontrolloidulle asuntotontille 49271/2 
ehdotettu vuokrausperuste vastaa rakennusoikeuden nykyarvoa noin 
801 euroa/k-m². Tämän maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on 
noin 3,20 euroa/kk/m².

Alueen keskeneräisyyden perusteella ehdotetaan vuoden 2019 lop-
puun asti myönnettäväksi alkuvuosialennus, jolloin maanvuokrasta pe-
ritään 70 %, jälleenmyynnin osalta sääntelemättömältä tontilta 49172/2 
80 %, kuten käytäntönä on ollut uusien alueiden rakentamisen alkuai-
koina. Lisäksi ehdotetaan, että maanvuokriin myönnetään 10 %:n alen-
nus Kruunusiltojen käyttöönottovuotta seuraavan vuoden vaihteeseen. 

Näiden alennusten jälkeen valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuo-
tantoa vastaavien tonttien osalta esitettävä kerrosneliömetrihinta vas-
taa nykyarvoltaan noin 400 euron kerrosneliömetrihintaa ja maanvuok-
ran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,60 eu-
roa/kk/m². Vastaavasti vapaarahoitteisten kohteiden osalta ehdotettu 
kerrosneliömetrihinta vastaa tällöin nykyarvoltaan noin 561 euron ker-
rosneliömetrihintaa, jolloin maanvuokran teoreettinen vaikutus asumis-
kustannuksiin em. alennukset huomioiden on noin 2,24 euroa/kk/m².



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 265 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/11
22.06.2016

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

Alueelle sijoittuu myös neljä autopaikkatonttia (LPA) 49183/1, 49271/3, 
49271/5 ja 49272/2, joille ei ole vielä vahvistettu vuokrausperusteita. 
Samalla tulee vahvistaa vakiintuneesti sovelletut vuokrausperusteet 
myös näille tonteille. 

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 19.4.2010 (502 §) varata Hopealaakson tontit 
49183/2-5 asuntotuotantotoimikunnalle 31.12.2012 saakka seuraavasti:

- tontti 49183/2 vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omis-
tusasuntojen suunnittelua varten,

- tontti 49183/3 vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien omis-
tusasuntojen suunnittelua varten,

- tontti 49183/4 välimuodon asuntojen suunnittelua varten sekä

- tontti 49183/5 valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten.

Kiinteistölautakunta päätti 2.5.2013 (219 §) ja 12.6.2014 (340 §) jatkaa 
yllä mainittuja varauksia 31.12.2015 saakka entisin ehdoin.

Kiinteistölautakunta päätti 18.12.2014 (634 §) muuttaa asuntotuotanto-
toimikunnalle 19.4.2010 varatun tontin 49183/2 varausehtoja siten, että 
tontin rahoitus- ja hallintamuoto muutetaan vapaarahoitteisesta Hitas I -
ehdoin toteutettavasta omistusasuntotuotannosta asumisoikeustuotan-
noksi 31.12.2015 saakka. Muilta osin noudatetaan entisiä ehtoja.

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Haakoninlahti 1:n 
tontit 49271/1-2, 4 ja 6 asuntohankkeiden suunnittelua ja erillisiä tontti-
hakuja/-kilpailuja varten 31.12.2016 saakka seuraavasti:

- tontti 49271/1 asuntotuotantotoimistolle välimuodon asuntojen suun-
nittelua varten,

- tontti 49271/2 EKE-Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 2321457-0) hintakont-
rolloituun omistusasuntotuotantoon,

- tontti 49271/4 luovutettavaksi erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelu-
menettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamista varten (tontti to-
teutetaan vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona Hitas II -ehdoin 
tai asumisoikeustuotantona) sekä

- tontti 49271/6 AVAIN Asumisoikeus Oy:lle (Y-tunnus 191766-7) kuu-
lo-, näkö- ja liikuntarajoitteisille senioreille suunnattujen asumisoikeusa-
suntojen suunnittelua varten.
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Kiinteistölautakunta päätti 1.10.2015 (426 §) varata tontin 49271/4 Po-
jamankadun rakennuttajille vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotan-
toon Hitas II -ehdoin 31.12.2017 saakka.

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata Haakoninlahti 1:n 
tontit 49276/1 ja 2, 49272/1 sekä 49275/1 asuntotuotantotoimistolle 
31.12.2014 saakka seuraavasti:

- tontti 49272/1 valtion korkotukemien vuokra-asuntojen suunnittelua 
varten,

- tontti 49275/1 vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin toteutettavien asun-
tojen suunnittelua varten,

- tontti 49276/1 valtion korkotukemien vuokra-asuntojen suunnittelua 
varten ja 

- tontti 49276/2 välimuodon asuntotuotannon (Hitas-omistusasunnot tai 
asumisoikeusasunnot) suunnittelua varten.

Kiinteistölautakunta päätti 28.4.2015 (208 §) jatkaa tonttien 49183/2 ja 
3 sekä tonttien 49276/1-2, 49272/1 ja 49275/1 varauksia 31.5.2016 
saakka entisin ehdoin. 

Vuokraukset

Tontti 49183/5 on vuokrattu (MaPtl 11.9.2014, 210 §) asuntotuotanto-
toimistolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lukuun lyhytaikaisesti ra-
kennusluvan hakemista varten 1.8.2014 - 31.1.2015 väliseksi ajaksi. 
Edelleen tontti 49183/4 on vuokrattu (MaPtl 18.9.2014, 213 §) asunto-
tuotantotoimistolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lukuun lyhytaikai-
sesti rakennusluvan hakemista varten 16.9.2014 - 15.3.2015 väliseksi 
ajaksi. Molempia vuokrauksia on jatkettu 1.5. - 31.8.2015 väliseksi 
ajaksi (AtPtk 28.4.2015, 106 § ja 107 §). Tontit 49183/2 ja 3 on vuokrat-
tu (AtPtk 2.10.2015, 275 § ja AtPtk 6.10.2015, 280 §) asuntotuotanto-
toimistolle lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten 16.9.2015 - 
15.3.2016 väliseksi ajaksi.

Tonttien 49183/2-5 autopaikat sijoitetaan kaavan mukaisesti korttelialu-
eella olevalla autopaikkatontilla (LPA) 49183/1 sijaitsevaan pysäköinti-
suojaan ja pysäköintikannelle. Autopaikkatontti vuokrataan kaupungin 
myöhemmin määräämällä tavalla kyseisten tonttien vuokralaisille.

Haakoninlahti 1:n alueen tontteja ei ole vielä vuokrattu lyhytaikaisesti.

Asemakaavatiedot
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Kaupunginvaltuuston hyväksyi 16.11.2011 Kruunuvuorenranta, Haako-
ninlahti 1:n asemakaavan nro 12010. Asemakaava on tullut lainvoimai-
seksi 5.1.2012.

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 24.4.2013 Kruunuvuorenranta, Hopea-
laakso ja Kaitalahden laajennus asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen nro 11950. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 7.6.2013.

Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot il-
menevät liitteestä nro 1.

Haakoninlahti 1:n asemakaava-alueen tontit 49271/1-6 sekä 49272/1-
2, 49275/1 ja 49276/1-2 ovat ohjeellisia kaavatontteja eikä niitä ole vie-
lä merkitty kiinteistörekisteriin. Hopealaakson tontit on merkitty kiinteis-
törekisteriin 10.6.2015.

Maaperä

Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n alueella sekä niiden ympäristössä 
on harjoitettu muun muassa öljytuotteiden varastointia ja jalostusta. 
Alueen maaperässä on todettu pilaantuneisuutta ja se on puhdistettu 
ympäristöviranomaisten päätösten mukaan.

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys

Kruunusillat yhdistävät Helsingin keskustan Kruunuvuorenrantaan ja 
Laajasaloon. Kyse on joukkoliikenneyhteydestä, jota käyttäisivät raitio-
vaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (284 §) Kruunuvuorenrannan 
joukkoliikenneyhteyden asemakaavan nro 12305 hyväksymisestä. Sa-
massa kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.11.2015 (283 §) 
mainittuun asemakaavan muutosehdotukseen liittyvän liikennesuunni-
telman nro 6436-32 välillä Kruunuvuorenranta-Nihti tulevan jatkosuun-
nittelun pohjaksi. Kruunusiltojen asemakaava mahdollistaa hankkeen 
ensimmäisen vaiheen siltayhteyden toteuttamisen osalla Kalasatama - 
Korkeasaari - Kruunuvuorenranta. Liikennesuunnitelmaa on valmisteltu 
samaan aikaan joukkoliikenneyhteyden asemakaavaehdotuksen kans-
sa.  

Edellä mainitut päätökset eivät vielä tarkoita Kruunusiltojen rakentamis-
ta, vaan varsinainen Kruunusiltojen rakentamispäätös tehdään vasta 
tulevan, koko hanketta koskevan hankesuunnitelman hyväksymisen 
yhteydessä. Hankesuunnitelma on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi vuoden 2016 aikana.
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Siltayhteyden tavoitteena on parantaa Kruunuvuorenrannan tavoitetta-
vuutta ja järjestää sujuva, kilpailukykyinen ja viihtyisä joukkoliikenneyh-
teys. Siltayhteydellä voidaan katsoa olevan myönteinen vaikutus myös 
alueen tonttien arvoon ja toteuttavien asuntojen markkinoitavuuteen. 
Asuntonteille tulisikin vahvistaa vuokrausperusteet, joissa huomioidaan 
Kruunusiltojen vaikutus alueelle. 

Kruunusillathankkeen rakentamisen tavoiteaikataulu tähtää vuoteen 
2018, mikäli lopullisten suunnitelmien valmistuminen ja hankkeen muut 
toteuttamisedellytykset sen mahdollistavat. Koko yhteyden olisi tarkoi-
tus valmistua vuonna 2025. Asuntotonttien vuosivuokrista esitetään 
myönnettäväksi vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus sil-
tayhteyden käyttöönottovuotta seuraavan vuoden alkuun saakka. 

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot

Vertailutietona Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n alueen tonttien osal-
ta todettakoon, että kaupunginvaltuuston päätti 12.2.2014 (37 §) oikeut-
taa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Borgströminmäen asemakaa-
vaan ja asemakaavan muutokseen nro 12000 sisältyvät asuntotontit 
(kerrostalo), jotka toteutetaan Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana 
asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntoina, pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 30 euroa ja asuntotontit (kerrostalo), 
jotka toteutetaan sääntelettömänä asuntotuotantona, pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 35 euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti 29.5.2013 (211 §) oikeuttaa kiin-
teistölautakunnan vuokraamaan Gunillankallion asemakaavaan ja ase-
makaavan muutokseen nro 11888 sisältyvät asuntotontit (kerrostalo), 
jotka toteutetaan Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotanto-
na tai asumisoikeusasuntoina, pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 30 euroa ja asuntotontit (kerrostalo), jotka toteutetaan 
sääntelettömänä asuntotuotantona, pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 35 euroa.

Asuntotonttien vuokra

Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n alueen asuntotonttien (AK) 
49183/2-5, 49271/1-2, 49272/1 ja 49276/1, asuinrakennusten tonttien 
(A) 49271/4, 49275/1 ja 49276/2 sekä erityisasumisen tontin (AKS) 
49271/6 vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen 
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elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja valtion korkotukemien vuok-
ra- ja asumisoikeusasuntojen osalta 35 euroa ja sääntelemättömien 
asuntojen osalta 42 euroa. 

Hitas-asuntojen ja valtion korkotukemien vuokra- ja asumisoikeusasun-
tojen osalta esitettävä kerrosneliömetrihinta vastaa nykyarvoltaan 
(03/2016, ind. 19,07) noin 667 euron kerrosneliömetrihintaa (ns. ARA-
alennuksen aikana noin 534 euroa/k-m²). Maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,67 euroa/kk/m² ja arava-alennus 
huomioon ottaen noin 2,14 euroa/kk/m². 

Sääntelemättömien asuntojen osalta esitettävä kerrosneliömetrihinta 
vastaa nykyarvoltaan (03/2016, ind. 19,07) noin 801 euron kerrosneliö-
metrihintaa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin 
olisi 3,20 euroa/kk/m². 

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa 
asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen ja kun-
nallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra voitaisiin määrätä 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 19 euroa, joka 
vastaa nykyarvoltaan (03/2016, ind. 19,07) noin 362 euron kerrosneliö-
metrihintaa.

Vuokraushinnan määrittelyssä on otettu huomioon Kruunuvuorenran-
nan Borgströminmäen alueen ja Gunillankallion alueen asuntotonttien 
vuokraushinnat sekä tonttien sijoittuminen Kruunuvuorenrannan alueel-
le (meren läheisyys), joukkoliikenneyhteys sekä rahoitus- ja hallinta-
muodot. 

Esitetään, että alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettäisiin al-
kuvuosialennus. Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maan-
vuokrista perittäisiin valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa 
vastaavilta tonteilta asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja jälleen-
myyntihinnaltaan kontrolloimattomalta vapaarahoitteisena pidettävältä 
tontilta vastaavin periaattein 80 % 31.12.2019 saakka.

Tämän lisäksi esitetään, että asuntotonttien vuosivuokrista myönnetään 
vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suunnitellun 
joukkoliikennesillan (siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan vuoden 
alkuun saakka. 
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Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Huomioiden alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävä alku-
vuosialennus sekä silta-alennus valtion tukemilta tonteilta tai mainittua 
tuotantoa vastaavien tonttien osalta esitettävä kerrosneliömetrihinta 
vastaa nykyarvoltaan (03/2016, ind. 19,07) noin 400 euron kerrosneliö-
metrihintaa; maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin 
em. alennukset huomioiden on noin 1,60 euroa/kk/m². Edelleen huo-
mioiden em. alennukset vapaarahoitteisten kohteiden osalta esitettävä 
kerrosneliömetrihinta vastaa nykyarvoltaan (03/2016, ind. 19,07) noin 
561 euron kerrosneliömetrihintaa; maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin em. alennukset huomioiden on noin 2,24 eu-
roa/kk/m².

LPA-tonttien vuokra

LPA-tonttien 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 vuosivuokrien eh-
dotetaan perustuvan vakiintuneen käytännön mukaisesti virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaan 
1 euron suuruiseen tonttineliömetrihintaan. 

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 65 vuotta, eli 31.12.2080 päättyvää 
vuokrakautta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 592

HEL 2016-003787 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Hopealaak-
son ja Kaitalahden laajennuksen asemakaavaan ja asemakaavan muu-
tokseen nro 11950 sekä Haakoninlahti 1:n asemakaavaan nro 12010 
merkityt jäljempänä mainitut asuinkerrostalotontit (AK), asuinrakennus-
ten tontit (A), erityisasumisen tontin (AKS) ja autopaikkatontit (LPA) tai 
niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) 49183/2-5, 49271/1-2, 49272/1 ja 
49276/1, asuinrakennusten tonttien (A) 49271/4, 49275/1 ja 49276/2 
sekä erityisasumisen tontin (AKS) 49271/6 vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asunto-
jen ja valtion korkotukemien vuokra- ja asumisoikeustuotannon osalta 
35 euroa sekä jälleenmyynnin osalta sääntelemättömän asuntotuotan-
non (tontti 49271/2) osalta 42 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntoton-
tilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 19 eu-
roa.

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varaus-
päätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan 
käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallin-
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tamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille mer-
kittyä hintaa. 

2 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta 
tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asuinrakennusoikeu-
den osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaat-
tein 80 % 31.12.2019 saakka.

Tämän lisäksi edellä mainittujen asuntotonttien vuosivuokrista myönne-
tään vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suun-
nitellun joukkoliikennesillan (siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan 
vuoden alkuun saakka. 

Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Autopaikkatonttien (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä 
(1) euroa. 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikoitus-
alueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päät-
tämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 191

HEL 2016-003787 T 10 01 01 02



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 273 (610)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/11
22.06.2016

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

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasa-
lo) Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen asemakaavaan ja ase-
makaavan muutokseen nro 11950 sekä Haakoninlahti 1:n asemakaa-
vaan nro 12010 merkityt jäljempänä mainitut asuinkerrostalotontit (AK), 
asuinrakennusten tontit (A), erityisasumisen tontti (AKS) ja autopaikka-
tontit (LPA) tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) 49183/2-5, 49271/1-2, 49272/1 ja 
49276/1, asuinrakennusten tonttien (A) 49271/4, 49275/1 ja 49276/2 
sekä erityisasumisen tontin (AKS) 49271/6 vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asunto-
jen ja valtion korkotukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen osalta 
35 euroa sekä sääntelemättömien asuntojen osalta 42 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntoton-
tilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 19 eu-
roa.

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varaus-
päätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan 
käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallin-
tamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille mer-
kittyä hintaa. 

2 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta 
tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asuinrakennusoikeu-
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den osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaat-
tein 80 % 31.12.2019 saakka.

Tämän lisäksi edellä mainittujen asuntotonttien vuosivuokrista myönne-
tään vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suun-
nitellun joukkoliikennesillan (siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan 
vuoden alkuun saakka. 

Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Autopaikkatonttien (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä 
(1) euroa. 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikoitus-
alueiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päät-
tämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 198
Kaarelan tonttien 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueiden ase-
makaavan muuttaminen (nro 12359, Maununnevan Nevapuiston 
luonnonsuojelualue)

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maunnuneva) korttelin nro 
33054 tonttien nro 1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan 
muutoksen 20.10.2015 päivätyn piirustuksen nro 12359 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 kartta, päivätty 
20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 selostus, päivätty 
20.10.2015, täydennetty 8.3.2016

3 Tilastotiedot
4 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Nevapuiston luonnonsuojelualuetta, joka 
sijaitsee Maununnevalla. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan 
olemassa olevan luonnonsuojelualueen rajoja, jotta suotyypin lajistolle 
voidaan luoda tarpeelliset puitteet. Alueen länsireunaan on suunniteltu 
kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa 
tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuo-
jelualueeseen. Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa ollut nuori-
sokeskuksen tontti alueen eteläosassa muutetaan asuintonteiksi.

Uutta asuntokerrosalaa syntyy 519 k-m2. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se laajen-
taa olevaa luonnonsuojelualuetta, joten sen vaikutukset ovat myöntei-
set luonnon ja maiseman kannalta. Neva-alueen luonnonsuojelualueen 
laajentaminen parantaa edellytyksiä ilmastonmuutoksen sopeutumi-
seen edistäen luonnonmukaista hulevesien pidätystä. Lisäksi kaava-
muutos lisää alueen muuhun rakennuskantaan sopivien erillispientalo-
jen tarjontaa valmiin yhdyskuntarakenteen piirissä.  

Helsingin kaupunki omistaa luonnonsuojelualueen ja puiston. Kaava-
alueen tontit 33054/10 ja 11 ovat yksityisomistuksessa ja tontin 
33054/1 omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Kaavoitustyö on käyn-
nistetty Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin seura-
kuntayhtymän aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esite-
tyissä lausunnoissa haluttiin varmistaa, että vedenpinnan nousu ei saa 
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aiheuttaa haittaa pientalotonteille. Kaavaehdotukseen ei tehty muutok-
sia.

Muistutuksia ei esitetty.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Pohjois-Helsingissä Maununnevan pientaloalueella, joka 
rajautuu Hämeenlinnanväylään ja Keskuspuistoon. Pientaloalue on ai-
kanaan rakennettu rintamamiestaloalueeksi ja tätä mittakaavaa on py-
ritty säilyttämään myös uudisrakentamisessa. Kaava-alue on pääasias-
sa Maununnevan luonnonsuojelu- ja lähivirkistysaluetta, jotka sijaitse-
vat pientaloasutuksen keskellä. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on lähivirkistysaluetta 
(VL), jossa on luonnonsuojelualueelle rajaus (sl), muuntamolle raken-
nusalan rajaus ja ohjeellinen ulkoilureitti. Korttelin 33054 tontti 1 on 
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) 
ja tontit 10 ja 11 ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO), joiden raken-
nusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 0,25.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavamuutoksesta ei ole sen valmisteluaikana esitetty kirjallisia mieli-
piteitä. Yhteenveto kaavan valmisteluaikana saaduista lausunnoista on 
esitetty kaavaselostuksen kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.10.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.–
14.12.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, 
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), kiinteistövirasto, 
rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta ja
ympäristölautakunta.

ELY-keskuksen lausunnossa ei ollut huomautettavaa.  

Ympäristölautakunnan ja kiinteistöviraston lausunnot kohdistuivat luon-
nonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamaan vedenpin-
nan nousuun. Lausunnoissa todettiin, että ennallistamistoimenpiteet tu-
lee suunnitella siten, ettei vedenpinnan nousu aiheuta haittaa suon vie-
ressä oleville tai suunnitelluille uusille asuintonteille. Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa todettiin, että aluetta 
palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä 
kaavamuutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Muutoin kuntayhtymäl-
lä ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta. Yleisten töiden lautakun-
ta puoltaa asemakaavamuutosta, mikäli ehdotuksen mukainen suoje-
lualueen raja Perhekunnantien suuntaan säilyy paikallaan. Tämä mah-
dollistaa kadun tavanomaisen ylläpidon ja korjaamisen.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy, rakennusvalvontavirasto ja ELY-keskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. 
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta. Koska kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia, sitä ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Lopuksi

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti teke-
män esityksen mukainen.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 kartta, päivätty 
20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 selostus, päivätty 
20.10.2015, täydennetty 8.3.2016

3 Tilastotiedot
4 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 590

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Maunnuneva) korttelin nro 33054 tonttien nro 1, 10 ja 11 sekä lähivir-
kistysalueen asemakaavan muutoksen 20.10.2015 päivätyn piirustuk-
sen nro 12359 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_35, karttaruutu 681494, 682494

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 20.10.2015 päivätyn 33. kau-
punginosan (Kaarela, Maunnuneva) korttelin 33054 tonttien 1, 10 ja 11 
sekä lähivirkistysalueen asemakaavaehdotusta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä
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Asemakaavan muutos koskee Nevapuiston luonnonsuojelualuetta, joka 
sijaitsee Maununnevalla. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan 
olemassa olevan luonnonsuojelualueen rajoja, jotta suotyypin lajistolle 
voidaan luoda tarpeelliset puitteet. Alueen länsireunaan on suunniteltu 
kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa 
tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuo-
jelualueeseen. Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa ollut nuori-
sokeskuksen tontti alueen eteläosassa muutetaan asuintonteiksi.

Uutta asuntokerrosalaa syntyy 519 k-m2. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se laajen-
taa olevaa luonnonsuojelualuetta, joten sen vaikutukset ovat myöntei-
set luonnon ja maiseman kannalta. Neva-alueen luonnonsuojelualueen 
laajentaminen parantaa edellytyksiä ilmastonmuutoksen sopeutumi-
seen edistäen luonnonmukaista hulevesien pidätystä. Lisäksi kaava-
muutos lisää alueen muuhun rakennuskantaan sopivien erillispientalo-
jen tarjontaa valmiin yhdyskuntarakenteen piirissä.  

Helsingin kaupunki omistaa luonnonsuojelualueen ja puiston. Kaava-
alueen tontit 33054/10 ja 11 ovat yksityisomistuksessa ja tontin 
33054/1 omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Kaavoitustyö on käyn-
nistetty Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin seurakuntayhtymän 
aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esite-
tyissä lausunnoissa haluttiin varmistaa, että vedenpinnan nousu ei saa 
aiheuttaa haittaa pientalotonteille. Kaavaehdotukseen ei tehty muutok-
sia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Pohjois-Helsingissä Maununnevan pientaloalueella, joka 
rajautuu Hämeenlinnanväylään ja Keskuspuistoon. Pientaloalue on ai-
kanaan rakennettu rintamamiestaloalueeksi ja tätä mittakaavaa on py-
ritty säilyttämään myös uudisrakentamisessa. Kaava-alue on pääasias-
sa Maununnevan luonnonsuojelu- ja lähivirkistysaluetta, jotka sijaitse-
vat pientaloasutuksen keskellä. 
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Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on lähivirkistysaluetta 
(VL), jossa on luonnonsuojelualueelle rajaus (sl), muuntamolle raken-
nusalan rajaus ja ohjeellinen ulkoilureitti. Korttelin 33054 tontti 1 on 
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) 
ja tontit 10 ja 11 ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO), joiden raken-
nusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 0,25.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavamuutoksesta ei ole valmisteluaikana esitetty kirjallisia mielipiteitä. 
Yhteenveto kaavan valmisteluaikana saaduista lausunnoista on esitetty 
kaavaselostuksen kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.10.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.–
14.12.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kiinteistövirasto
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

ELY-keskuksen lausunnossa ei ollut huomautettavaa.  

Ympäristölautakunnan ja kiinteistöviraston lausunnot kohdistuivat luon-
nonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamaan vedenpin-
nan nousuun. Lausunnoissa todettiin, että ennallistamistoimenpiteet tu-
lee suunnitella siten, ettei vedenpinnan nousu aiheuta haittaa suon vie-
ressä oleville tai suunnitelluille uusille asuintonteille. Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -konsernin lausunnossa todettiin, että aluetta palve-
levat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä kaava-
muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Muutoin kuntayhtymällä ei 
ollut lausuttavaa. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavamuu-
tosta, mikäli ehdotuksen mukainen suojelualueen raja Perhekunnantien 
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suuntaan säilyy paikallaan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen yl-
läpidon ja korjaamisen.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy, rakennusvalvontavirasto ja ELY-keskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.  
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 404

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavaehdotus vastaa luonnonsuojelualueen laajentamisen osal-
ta ympäristökeskuksen asemakaavan muutoshakemusta. Helsingin 
luonnonsuojeluohjelmassa 2008–2017 ja myös uudessa ohjelmassa 
2015-2024 on esitetty, että Maununnevan luonnonsuojelualuetta laa-
jennetaan suokokonaisuuteen kuuluvalla pienialaisella luhtaisella ruo-
hokorvella. Asemakaavan muutoksessa tämä 0,09 hehtaarin kokoinen 
laajennusosa osoitetaan luonnonsuojelualueeksi.

Maununnevan luonnonsuojelualueen hoidon tavoitteena on palauttaa 
suon vesitasapaino luonnontilaisemmaksi nostamalla suon vedenpin-
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taa ja sitä kautta ennallistamalla kasvillisuutta. Ennallistamistoimenpi-
teet, kuten Maununnevan itäkoilliseen laskevan ojan patoaminen, nos-
tavat vedenpintaa etenkin luonnonsuojelualueen pohjois- ja itäosissa. 

Kaavamuutoksen ja rakentamisen yhteydessä tulee varmistaa, ettei 
kaavamuutosalueen alueen uusille erillispientalotonteille aiheudu hait-
taa luonnonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamasta 
vedenpinnan noususta.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.12.2015 § 523

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa olemassa olevaa luonnonsuojelualuetta 
laajennetaan. Alueen länsireunaan on suunniteltu kaksi uutta erillis-
pientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa tonttia on vas-
taavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuojelualueeseen.

Nykyisen suojelualueen raja Perhekunnantien suuntaan säilyy paikal-
laan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen ylläpidon ja korjaamisen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemaavan muutosta nro 12359 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 288

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Ksv 0740_35, Vannetie 63 ja 65, Juoksuhaudantie 37, karttaruudut 681494, 682494

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2015 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) 
korttelin 33054 tonttien 1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueen asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12359 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
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§ 199
Vartiokylän korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojavihera-
lueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12368, Linnanherrankuja 
10)

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 
45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden asemakaavan 
muutoksen 1.12.2015 päivätyn piirustuksen nro 12368 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 

1.12.2015, täydennetty 22.3.2016
3 Sijaintikartta
4 Tilastotiedot
5 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpal- Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
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velut -kuntayhtymä makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman 
katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistalei-
den liittämisen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun 
rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueek-
si nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään Linnansolan katualue ja 
kaistaleita viereisestä puistosta ja suojaviheralueesta. Nämä alueet 
merkitään kaavassa istutettavaksi alueen osaksi. Tontin käyttötarkoitus 
muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Nykyi-
nen kivimakasiinia koskeva suojelumääräys säilytetään ennallaan. Ny-
kyisen Linnansolan kohdalle merkitään 3 m leveä johtokuja tontin läpi 
kulkevia maanalaisia johtoja varten. Kaavamuutoksella ei ole vaikutus-
ta tontin rakennusoikeuden määrään.

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin 
omistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuk-
sen johdosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Muistu-
tuksia ei esitetty. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.  

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vartioharjun teollisuusalueella Itäväylän ja Linnavuoren-
puiston vieressä. Naapurustossa on vaihtelevan ikäisiä pienteollisuus- 
ja varastorakennuksia. Muutosalueen nykyisin puistoon ja suojavihera-
lueeseen kuuluvat maa-alat on kunnostettu tontinomistajan toimesta 
nurmikoksi. Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan kuulunut 1800-lu-
vulla rakennettu kivimakasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen toimi-
nut pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (1986, 2012). Kaavojen mu-
kaan tontti 45486/1 on yleisten rakennusten korttelialuetta ja osoitettu 
kaupungin tarpeisiin (Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimakasiini on suojeltu. 
Rakentamaton Linnansola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle vara-
tuksi kaduksi. Tontti rajoittuu suojaviheralueeseen (EV), lähivirkistysa-
lueeseen (VL) ja maantiehen (LT).         

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 21.9.2015) ja asemakaavaluonnos.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja 
selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 5.–30.10.2015. Kaavamuutok-
sen valmisteluun liittyen ei esitetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
1.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.–
15.2.2016. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Säh-
köverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 
kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ym-
päristökeskus.

Lausunnoissa ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. 
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta. Koska kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia, ei ehdotusta tar-
peen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Lopuksi

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti teke-
män esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 

1.12.2015, täydennetty 22.3.2016
3 Sijaintikartta
4 Tilastotiedot
5 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Esitysteksti
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ja ympäristökeskus Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 591

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, 
Vartioharju) korttelin nro 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojavihera-
lueiden asemakaavan muutoksen 1.12.2015 päivätyn piirustuksen nro 
12368 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.3.2016

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0749_17, Linnanherrankuja 10

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 1.12.2015 päivätyn 45. kau-
punginosan (Vartiokylä) korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja -
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen.   

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman 
katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistalei-
den liittämisen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun 
rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueek-
si nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään Linnansolan katualue ja 
kaistaleita viereisestä puistosta ja suojaviheralueesta. Nämä alueet 
merkitään kaavassa istutettavaksi alueen osaksi. Tontin käyttötarkoitus 
muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Nykyi-
nen kivimakasiinia koskeva suojelumääräys säilytetään ennallaan. Ny-
kyisen Linnansolan kohdalle merkitään 3 m leveä johtokuja tontin läpi 
kulkevia maanalaisia johtoja varten. Kaavamuutoksella ei ole vai-kusta 
tontin rakennusoikeuden määrään.

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin 
omistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuk-
sen johdosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot.

Muistutuksia ei esitetty. 
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.  

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vartioharjun teollisuusalueella Itäväylän ja Linnavuoren-
puiston vieressä. Naapurustossa on vaihtelevan ikäisiä pienteollisuus- 
ja varastorakennuksia. Muutosalueen nykyisin puistoon ja suojavihera-
lueeseen kuuluvat maa-alat on kunnostettu tontinomistajan toimesta 
nurmikoksi. Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan kuulunut 1800-lu-
vulla rakennettu kivimakasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen toimi-
nut pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (1986, 2012). Kaavojen mu-
kaan tontti 45486/1 on yleisten rakennusten korttelialuetta ja osoitettu 
kaupungin tarpeisiin (Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimakasiini on suojeltu. 
Rakentamaton Linnansola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle vara-
tuksi kaduksi. Tontti rajoittuu suojaviheralueeseen (EV), lähivirkistysa-
lueeseen (VL) ja maantiehen (LT).         

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 21.9.2015) ja asemakaavaluonnos.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja 
selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 5.–30.10.2015. Kaavamuutok-
sen valmisteluun liittyen ei esitetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
1.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.–
15.2.2016. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) 
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. 
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta.  

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 22

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartiokylän (45. ko) 
asemakaavan muutoksesta nro 12368:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosesi-
tykseen nro 12368. 

Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset on riittävällä tavalla otettu kaa-
voituksessa huomioon.

Esittelijä
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pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 54

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia ympäristöön, liikenteeseen ja 
virkistysalueen käyttöön. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutoksesta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12368 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 37

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvio kaavamuutosta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman 
katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistalei-
den liittämiseen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun 
rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueek-
si nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on työpaikka-aluetta ja puiston 
osalta virkistysaluetta ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Asemakaavan muuto-
sehdotus on yleiskaavan mukainen.

Tontilla on Puotilan kartanoon kuulunut 1800-luvulla rakennettu luon-
nonkivistä muurattu makasiini. Se on maatalouskäytön jälkeen toiminut 
pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona. 

Kivimakasiini on voimassa olevassa kaavassa suojeltu ja sitä ei saa 
purkaa (sr). Suojellun rakennuksen kylkeen on rakennettu pienikokoi-
nen siipirakennus. Rakennuksen suojelumääräys säilyy kaavamuutok-
sessa ennallaan. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 375

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Ksv 0749_17, Linnanherrankuja 10

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 1.12.2015 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) 
korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden ase-
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makaavan muutosehdotuksen nro 12368 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

   Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 200
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-007579, 2016-007581, 2016-007584, 2016-007585

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Pertti Villon ym. aloite Tapulikaupungin asukastilojen 
puuttumisesta 

 Valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite maanrakennustöiden ylijää-
mämassoista

 Valtuutettu Tomi Sevanderin ym. aloite Hietalahdenrannan alueen 
katuturvallisuuden parantamisesta

 Valtuutettu Dan Koivulaakson ym. aloite kuntouttavan vankityön jat-
kamisedellytysten turvaamisesta. 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 187
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

Stadsfullmäktige beslutade 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.

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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§ 188
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Lasse Männistö och 
Terhi Peltokorpi till protokolljusterare med ledamöterna Sanna Vesikan-
sa och Veronica Honkasalo 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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§ 189
Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande 
markanvändning 2016

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna följande bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål 
i Helsingfors stads genomförandeprogram för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning (BM-programmet) 2016:

HUVUDMÅL I MARKANVÄNDNING

Principen för markanvändningen är en tät samhällsstruktur med goda 
kollektivtrafikförbindelser. Förutsättningarna för bostadsproduktionen 
säkerställs genom aktiv mark- och tomtpolitik och genom att se till att 
detaljplanereserven för bostadsproduktionen är på en tillräckligt hög ni-
vå. 

Delmål 1 Markpolitik

Genom markpolitiken säkras det att utbudet av bostadstomter svarar 
mot efterfrågan och att samhällsstrukturen är sammanhängande.

Staden skaffar aktivt mark som lämpar sig för samhällsbyggande till ett 
rimligt gängse pris genom frivilliga affärer. Vid behov kan staden dess-
utom ty sig till andra lagstadgade åtgärder för markanskaffning, såsom 
markinlösen och förköpsrätt.

I detaljplaneändringsområdena ingås markanvändningsavtal vid behov. 
I de områden som saknar detaljplan ingås markanvändningsavtal bara i 
undantagsfall, till exempel i situationer där en betydlig del av en avtals-
ersättning betalas i form av råmark som är viktig för staden.

Delmål 2 Reservering och överlåtelse av tomter

Staden överlåter årligen tomter på sammanlagt minst 380 000 m² vå-
ningsyta för bostadsproduktion.

Tomtöverlåtelserna utnyttjas aktivt som ett verktyg för styrning av kvali-
tetsnivån och upplåtelseformerna inom bostadsproduktionen. 

Tomtreserveringarna hålls på en nivå som gör det möjligt att minst un-
der fyra år bygga bostäder på stadens egen mark i enlighet med den 
fördelning av upplåtelse- och finansieringsformer som anges i program-
met. 
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Staden förutsätter av de överlåtna flervåningshustomterna att kravet 
om klass C i energieffektivitet, som förutsätts för att få bygglov, tydligt 
uppfylls och underskrider E-talet 120 kWh/m² om året.

Delmål 3 Översiktsplanering

År 2016 föreläggs stadsfullmäktige den nya generalplanen. Den nya 
generalplanen ska göra det möjligt att upprätthålla en tillräckligt stor de-
taljplanereserv och att uppnå det årliga detaljplanemålet för att staden 
ska kunna uppnå bostadsproduktionsmålet i enlighet med programmet. 

Helsingfors förbinder sig till avtalet om markanvändning, boende och 
trafik (MBT-avtalet) och förutsätter detsamma av alla parter (staten och 
de övriga kommunerna i Helsingforsregionen).

Delmål 4 Detaljplanering och detaljplanereserv

Årligen utarbetas detaljplaner för bostadsproduktion på minst 600 000 
m² våningsyta. 

Detaljplanerna ska möjliggöra en fördelning av upplåtelse- och finan-
sieringsformer enligt målen och bidra till förutsättningarna för en bo-
stadsproduktion till rimliga priser. Särskilt avseende ska fästas vid att 
detaljplanerna är realiserbara. För att kunna minska antalet undantags-
beslut ska bostadsproduktionen göras smidigare genom att undvika 
alltför utförliga detaljplanekrav.

Detaljplanereserven ska göra det möjligt att minst under fem år bygga 
bostäder i enlighet med fördelningen av upplåtelse- och finansierings-
former.

HUVUDMÅL II BOSTADSPRODUKTION

Bostadsproduktionen svarar mot stadens tillväxtbehov och produktio-
nens målnivå är hög. Inom bostadsproduktionen säkerställs det att 
upplåtelse- och finansieringsfördelningen mellan bostadsformer är 
mångsidig och att bostadsstorlekarna motsvarar behovet och efterfrå-
gan. Segregation mellan bostadsområdena förebyggs genom tväradmi-
nistrativa åtgärder. 

Delmål 5 Bostadsproduktionens omfattning  

I Helsingfors byggs det årligen minst 6 000 bostäder genom nyproduk-
tion och ändring av användningsändamål. Förutsättningar skapas för 
att kunna höja bostadsproduktionen till 7 000 bostäder årligen före år 
2019.

Delmål 6 Upplåtelse- och finansieringsformer 
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Det årliga målet i fråga om upplåtelse- och finansieringsformerna för de 
målsatta 6 000 nya bostäderna är följande:

 25 procents andel Ara-hyresbostäder (1 500 bostäder, varav 
300 student- och 100 ungdomsbostäder)

 30 procents andel bostäder av mellanformstyp (1 800 bostäder)
 45 procents andel oreglerade hyres- och ägarbostäder (2 700 bos-

täder)

Om utfallet av den årliga andelen bostäder av mellanformstyp är 30 % 
eller högre, höjs målet för följande år automatiskt till 35 % och andelen 
oreglerade bostäder sjunker till 40 %.

Staten förutsätts förbinda sig till att följa fördelningen av upplåtelse- och 
finansieringsformer på sin egen mark och på den mark staten överlåter. 
Staden styr genomförandet av fördelningen av upplåtelseformer på 
mark i privat ägo genom markanvändningsavtal. 

Beslut om fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer i områ-
dena fattas i tomtöverlåtelse- eller markanvändningsavtalsfasen i sam-
arbete mellan förvaltningarna. Balansen mellan de olika formerna i om-
rådena beaktas vid beslutet. Man strävar att undvika ensidighet i bo-
stadsområdena. Ändringarna i bostadsbeståndet beaktas i helhets-
granskningen.

Delmål 7 Stadens egen bostadsproduktion 

Stadens eget bostadsproduktionsmål är att årligen bygga 1 500 bostä-
der.

Målet är att bygga 750 Ara-hyresbostäder (50 % av produktionen) och 
750 bostäder av mellanformstyp, dvs. hitas-, bostadsrätts- eller de-
lägarbostäder.

Oreglerade bostäder byggs bara i syfte att säkerställa en balanserad 
struktur i områdena.

Förutsättningarna för stadens egen produktion tryggas genom samar-
bete mellan förvaltningarna.

Delmål 8 Fördelningen av bostadstyper inom bostadsproduktionen 
styrs

En tillräcklig andel bostäder som lämpar sig för familjer, dvs. bostäder 
med minst två sovrum, säkerställs inom produktionen av ägarbostäder. 
Antalet familjebostäder, produktionskvaliteten och bostädernas modifi-
erbarhet tryggas inom ägarbostadsproduktionen.
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Inom produktionen av flervåningshus förverkligas i genomsnitt 60–70 % 
av byggrätten för bostadshus på de tomter på vilka det uppförs hitasbo-
städer som familjebostäder. På de tomter som staden överlåter för pro-
duktion av oreglerade ägarbostäder förverkligas 40–50 % av byggrät-
ten för bostadshus som familjebostäder. Nämnden kan av motiverade 
skäl avvika från gränsen i de områden där antalet familjebostäder re-
dan är tillräckligt.

Fördelningen av bostadstyper styrs främst med villkoren för tomtöverlå-
telse. På statens mark och på mark i privat ägo kan styrning med de-
taljplanebestämmelser tillämpas i fråga om oreglerad produktion av 
ägarbostäder.

HUVUDMÅL III BOSTADSOMRÅDEN

De olika stadsdelarna utvecklas som lockande bostadsområden och 
bildar ett funktionellt sammanhängande Helsingfors. De nya områdena 
blir personliga stadsdelar med en mångsidig invånarstruktur. Komplet-
teringsbyggandet främjar livskraften och trivseln i de befintliga område-
na.  

Delmål 9 Livskraftiga bostadsområden

Den hållbara stadsutvecklingen främjas med beaktande av skillnaderna 
och differentieringsutvecklingen mellan områdena. 

De viktigaste områdesbyggobjekten under de kommande åren är Väst-
ra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden, Kungseken och 
Hongasmossa. Med tanke på den framtida bostadsproduktionen främ-
jas planeringen i områdena Malms flygplats, Björkholmen och Ös-
tersundom. Dessa områden utgör ca 60 procent av hela bostadspro-
duktionen.

Sammanlagt 40 procent av bostadsbyggandet är kompletteringsbyg-
gande. Samordningen av kompletteringsbyggandet stärks och proces-
serna och stimulansåtgärderna utvecklas i syfte att trygga produktions-
målet. Dessutom avlägsnas hinder för kompletteringsbyggande bl.a. i 
samarbete med staten.

För att uppnå bostadsproduktionsmålet ska staden se till att detaljpla-
nereserven är på en tillräckligt hög nivå för de olika delarna av staden 
och säkerställa byggförutsättningarna på tomterna. Detaljplaneringen 
av områdena för kompletteringsbyggande planeras mer systematiskt 
än i nuläget.
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Det viktigaste målet för områden med ett ensidigt bostadsbestånd och 
bara lite nyproduktion är att göra bostadsbeståndet mångsidigare ge-
nom kompletteringsbyggande.

Byggandet av bilfria bostadsobjekt och objekt med få bilplatser fortsät-
ter särskilt i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser. Staden strävar 
efter effektiv och förmånlig parkering genom centraliserade parkerings-
platser och dubbelutnyttjande parkering och genom att anlägga parke-
ringsplatser i faser.

HUVUDMÅL IV BOSTADSBESTÅND

Det tas hand om att bostadsbeståndet är i gott skick och energieffekti-
viteten främjas inom bostadsbyggandet och i det befintliga bostadsbe-
ståndet. Bostadsbyggandet utvecklas genom att stöda byggande av oli-
ka hustyper, egen byggentreprenad och genomförande av olika boen-
dekoncept. Bostädernas lämplighet för livscykelboende främjas, likaså 
montering av hissar i gamla hus.

Delmål 10 Bostadsbeståndet och bostadsbyggandet utvecklas  

Staden fortsätter utveckla olika boendeformer i flervåningshus genom 
att öka återanvändningen av det gamla byggnadsbeståndet, vindsbyg-
gandet och byggandet av nya våningar. Dessutom görs det möjligt att 
bygga hus med blandade besittningsformer och hybridhus. 

Staden främjar med sina åtgärder monteringen av hissar i gamla hus.

Självbyggeri, egen byggentreprenad, byggande av urbana småhus och 
gruppbyggande främjas.

Likaså främjas användningen av förnybara byggmaterial och byggma-
terial och produktionssätt som så lite som möjligt belastar miljön. Dess-
utom görs det möjligt att ta i bruk fastighetsspecifika energikällor. 

Delmål 11 Stadens eget bostadsbestånd 

Staden sköter underhållet av sina egna bostäder och ser till att bostä-
dernas värde och skick bibehålls och att hyrorna och bruksvederlaget 
är på en rimlig nivå. I stadens bostadsbestånd främjas nya boendelös-
ningar och invånarorienterade bostadskoncept. 

I valet av invånare i hyreshus strävar man efter en mångsidig och ba-
lanserad invånarstruktur i alla områden. 

Inom ombyggnaden av bostadsbeståndet syftar man till att uppnå ener-
giklass D. Den specifika energiförbrukningen minskas årligen med 2 %.
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Besittningen av stadens egen bostadsegendom fortsätter att utvecklas. 
Utvecklingen av Helsingfors stads bostäder Ab:s förvaltning fortsätter.

HUVUDMÅL V INVÅNARSTRUKTUR

Möjligheterna för olika befolkningsgrupper att bo i huvudstaden säker-
ställs. I boendeplaneringen fästs särskild uppmärksamhet vid boende-
möjligheterna för ungdomar som kommer ut på bostadsmarknaden, 
barnfamiljer, seniorer och invånare i specialgrupper och vid det ökade 
antalet stadsbor med invandrarbakgrund och små hushåll. 

Delmål 12 Mångsidig invånarstruktur 

Ett tillräckligt antal bostäder som lämpar sig för barnfamiljer byggs i de 
nya områdena och i kompletteringsbyggobjekten. Genom att styra för-
delningen av bostadstyper säkerställs det att familjebostäder byggs.

Utbudet av hyresbostäder till rimliga priser för unga invånare som kom-
mer ut på bostadsmarknaden och ensamboende ökas.  

För seniorer byggs bostadsalternativ inom alla upplåtelse- och finansie-
ringsformer. Tillgängliga bostadsalternativ ökas i kompletteringsbyg-
gområdena. 

Boenderådgivningen och informeringen om de olika bostadsalternati-
ven vidareutvecklas i syfte att stöda boendet för befolkningen med 
främmande modersmål. 

Det tas hand om en tillräcklig bostadsproduktion för seniorer, utveck-
lingsstörda, klienter inom missbrukarrehabilitering och psykiatrisk reha-
bilitering och bostadslösa.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före mars 2017 fö-
reläggs en utredning om hur det går att erbjuda mindre helheter 
vid byggprojekt och tomtfördelningar så att fler mindre och mel-
lanstora aktörer garanteras möjlighet att delta i anbudsförfaran-
dena. (Silvia Modig)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-program-
met och därmed följande utredningsuppmaning i stycke 75 
"Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om 
de orsaker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av 
mellanformstyp inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att 
uppnå dessa" att det också utreds hur tomtöverlåtelsevillkor kan 
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utnyttjas i syfte att nå dessa mål. (Kaarin Taipale)

3. Stadsfullmäktige förutsätter att bygget av kommunaltekniska 
anordningar synkroniseras med fastställandet av detaljplanerna 
så att tomterna kan bebyggas snarast möjligt efter att detaljpla-
nerna har fastställts. (Kauko Koskinen)

Behandling

Ordföranden konstaterade att i enlighet med den 15.6.2016 godkända 
handläggningsordningen fortsätter behandlingen av genomförandepro-
grammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 
2016 och att diskussionen i ärendet i enlighet med handläggningsord-
ningen har förklarats avslutad.

Ordföranden konstaterade att en sammanställning över förslagen har 
delats ut till ledamöterna och att förslagen kan läsas på panelerna i mö-
tessystemet på finska och svenska.

Ordföranden föreslog att förslagen, utan uppläsning, antecknas i proto-
kollet såsom en redogörelse.

I stadsfullmäktige 15.6.2016 framställda motförslag:

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen 
hade föreslagit att stycke 23 ges följande lydelse:

 Det årliga målet i fråga om upplåtelse- och finansieringsformerna 
för de målsatta 6 000 nya bostäderna är följande:

 1/3 Ara-hyresbostäder (2 000 bostäder, varav 500 student- och 
ungdomsbostäder)

 1/3 bostäder av mellanformstyp (2 000 bostäder)
 1/3 oreglerade hyres- och ägarbostäder (2 000 bostäder)

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen 
hade föreslagit att stycke 28 ges följande lydelse:

 Stadens eget bostadsproduktionsmål är att årligen bygga 1 750 
bostäder.

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen 
hade föreslagit att stycke 29 ges följande lydelse:

 Målet är att bygga 1 000 Ara-hyresbostäder (50 % av produktio-
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nen) och 750 bostäder av mellanformstyp, dvs. hitas-, bostads-
rätts- eller delägarbostäder.

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Yrjö Hakanen 
hade föreslagit att efter stycke 26 läggs ett nytt stycke (26a):

 Den av Finlands regering planerade modellen med ett kort rän-
testöd på 10 år används inte i Helsingfors, eftersom våra behov 
av produktion av hyresbostäder till skäligt pris är långvarigare. 
När förslaget har blivit offentligt granskar staden alternativ för att 
utreda en produktionsmodell av mellanform som är lämplig i Hel-
singfors.

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Mika Ebeling ha-
de föreslagit att

 (39) De viktigaste områdesbyggobjekten under de kommande 
åren är Västra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden, 
Kungseken och Hongasmossa. Med tanke på den framtida bos-
tadsproduktionen främjas planeringen på de villkor som Malms 
flygplats ställer och i områdena Björkholmen och Östersundom. 
Dessa områden utgör ca 50–60 procent av bostadsproduktio-
nen.

I stadsfullmäktige 15.6.2016 framställda hemställningsklämmar:

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Sirpa Asko-Selja-
vaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-program-
met att det utreds om det är möjligt att göra en forskningsbase-
rad översikt över tomt-, planläggnings- och bostadspolitiken un-
der de senaste fem årtiondena i Helsingfors, i närområdena och 
även längre bort, med internationella jämförelser. På detta sätt 
får man ett forskningsperspektiv på utformningen av den framtida 
bostads- och markanvändningspolitiken.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Henrik Nyholm ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder om det vid 
genomförandet av BM-programmet är möjligt att låta bygga eller i 
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det befintliga bostadsbeståndet förvärva lokaler i syfte att öka an-
talet servicebostäder som staden upprätthåller för äldre.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av BM-
programmet utreds vilka möjligheter det finns att finansiera sta-
dens egen bostadsproduktion utan att det införs en 10 års finan-
sieringsmodell som en mellanform.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det vid genomförandet av BM-
programmet ägnas uppmärksamhet åt betydelsen av närservice 
och stadsnatur med tanke på livskraftiga och trivsamma bostad-
sområden.

Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Selja-
vaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomföran-
deprogrammet för boende och härmed sammanhängande mar-
kanvändning att det ställs upp klara mål för olika områden och 
kvantitativa mål om en hur stor del av bostadsproduktionen som 
genomförs genom omdisponeringar.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bostadspoli-
tiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads 
genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängan-
de markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sam-
manträdeshandlingar att Helsingfors stads gällande tillgänglig-
hetsriktlinjer från år 2011 justeras.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bostadspoli-
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tiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors stads 
genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängan-
de markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sam-
manträdeshandlingar att problemen med Västmetron utreds 
snabbt.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av Helsingfors 
stads genomförandeprogram för boende och härmed samman-
hängande markanvändning att möjligheterna att påverka kvalite-
ten på byggandet genom att effektivisera tillsynen under bygg-
nadstiden utreds.

Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Arja Karhuvaara ha-
de föreslagit följande hemställningskläm

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före mars 2017 
föreläggs en utredning om hur det går att erbjuda mindre helhe-
ter vid byggprojekt och tomtfördelningar så att fler mindre och 
mellanstora aktörer garanteras möjlighet att delta i anbudsförfa-
randena.

Ledamoten Kaarin Taipale understödd av ledamoten Pilvi Torsti hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-program-
met och därmed följande utredningsuppmaning i stycke 75 
"Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om 
de orsaker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av 
mellanformstyp inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att 
uppnå dessa" att det också utreds hur tomtöverlåtelsevillkor kan 
utnyttjas i syfte att nå dessa mål.

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att bygget av kommunaltekniska 
anordningar synkroniseras med fastställandet av detaljplanerna 
så att tomterna kan bebyggas snarast möjligt efter att detaljpla-
nerna har fastställts.
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Ledamoten Matti Enroth understödd av ledamoten Kauko Koskinen ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomföran-
deprogrammet för boende och härmed sammanhängande mar-
kanvändning 2016 att det utreds om området med Malms 
flygplats kan tas upp som byggobjekt först efter att byggandet av 
de andra områdena som nämns i programmet inletts.

Ledamoten Arja Karhuvaara hade föreslagit följande hemställnings-
kläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-program-
met att staden aktivare än nu börjar söka efter platser dit flytan-
de hus och containerhem kan förläggas så snart som möjligt 
och att uppdatera verksamhetsmodellen för flytande boende, 
som skisserats upp redan för flera år sedan, i syfte att öka det 
ekologiska och experimentella boendet som en form av boende.

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Henrik Nyholm 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-program-
met att Helsingfors tillsammans med Forststyrelsen utreder möj-
ligheten att bo på de öar nära Helsingfors där det tidigare fun-
nits fast bosättning. Boendet gör det möjligt med turisttjänster, 
säkerhet för miljö och turister samt forsknings- och utveckling-
sarbete inom ekologisk infrastruktur och digitala arbetsformer.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Arja Karhuvaaras första för-
slag till hemställningskläm inte hade understötts, varvid det förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Motförslagen tas vart och ett särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; 
vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.
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JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stycke 23 ges följande lydelse: Det årliga målet i fråga om 
upplåtelse- och finansieringsformerna för de målsatta 6 000 nya bostä-
derna är följande: 1/3 Ara-hyresbostäder (2 000 bostäder, varav 500 
student- och ungdomsbostäder) 1/3 bostäder av mellanformstyp (2 000 
bostäder) 1/3 oreglerade hyres- och ägarbostäder (2 000 bostäder)

Ja-röster: 64
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Ter-
hi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria 
Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 7
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; 
vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stycke 28 ges följande lydelse: Stadens eget bostadspro-
duktionsmål är att årligen bygga 1 750 bostäder.

Ja-röster: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
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Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Kar-
hu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Mo-
dig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuori-
nen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; 
vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stycke 29 ges följande lydelse: Målet är att bygga 1 000 
Ara-hyresbostäder (50 % av produktionen) och 750 bostäder av mel-
lanformstyp, dvs. hitas-, bostadsrätts- eller delägarbostäder.

Ja-röster: 67
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
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ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen

Nej-röster: 12
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; 
vinner nej har ledamoten Paavo Arhinmäkis motförslag godkänts.

Ja-röster: 66
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki
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Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; 
vinner nej har ledamoten Helena Kantolas motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: (39) De viktigaste områdesbyggobjekten under de kom-
mande åren är Västra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstran-
den, Kungseken och Hongasmossa. Med tanke på den framtida bo-
stadsproduktionen främjas planeringen på de villkor som Malms flyg-
plats ställer och i områdena Björkholmen och Östersundom. Dessa om-
råden utgör ca 50–60 procent av bostadsproduktionen.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Su-
zan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolai-
nen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laa-
ninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Maria Landén, Harri Lindell, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 1
Yrjö Hakanen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander
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Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadstyrelsens förslag till 
genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande 
markanvändning 2016.

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

6 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-pro-
grammet att det utreds om det är möjligt att göra en forskningsbaserad 
översikt över tomt-, planläggnings- och bostadspolitiken under de se-
naste fem årtiondena i Helsingfors, i närområdena och även längre 
bort, med internationella jämförelser. På detta sätt får man ett forsk-
ningsperspektiv på utformningen av den framtida bostads- och markan-
vändningspolitiken.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessi-
ca Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Timo Laa-
ninen, Maria Landén, Harri Lindell, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Ranta-
nen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Sanna Vesi-
kansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen

Blanka: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Jas-
min Hamid, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
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man, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Laura Kolbes förslag till 
hemställningskläm.

7 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 om 
det vid genomförandet av BM-programmet är möjligt att låta bygga eller 
i det befintliga bostadsbeståndet förvärva lokaler i syfte att öka antalet 
servicebostäder som staden upprätthåller för äldre.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokai-
nen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 32
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Lau-
ra Finne-Elonen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale

Blanka: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi 
Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo 
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Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

8 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 det vid genomförandet av 
BM-programmet utreds vilka möjligheter det finns att finansiera stadens 
egen bostadsproduktion utan att det införs en 10 års finansieringsmo-
dell som en mellanform.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki

Nej-röster: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 37
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka 
Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Pu-
oskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
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Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

9 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 det vid genomförandet av 
BM-programmet ägnas uppmärksamhet åt betydelsen av närservice 
och stadsnatur med tanke på livskraftiga och trivsamma bostadsområ-
den.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 19
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Seppo Kanerva, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Män-
nistö, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava

Blanka: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jus-
si Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
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Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

10 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomfö-
randeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markan-
vändning att det ställs upp klara mål för olika områden och kvantitativa 
mål om en hur stor del av bostadsproduktionen som genomförs genom 
omdisponeringar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen

Nej-röster: 20
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Koro-
lainen, Eija Loukoila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
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Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Pia Pakarinens förslag 
till hemställningskläm.

11 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bo-
stadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors 
stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängan-
de markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sammanträ-
deshandlingar att Helsingfors stads gällande tillgänglighetsriktlinjer från 
år 2011 justeras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Terhi Peltokorpi, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 10
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomo Valokainen

Blanka: 56
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Har-
ri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Maju-
ri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
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Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till 
hemställningskläm.

12 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av de bo-
stadspolitiska och markpolitiska huvudmål och delmål i Helsingfors 
stads genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängan-
de markanvändning 2016 som upptas i stadsfullmäktiges sammanträ-
deshandlingar att problemen med Västmetron utreds snabbt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Sami Muttilainen, Hen-
rik Nyholm, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 10
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Jape Lovén, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soinin-
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vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till 
hemställningskläm.

13 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av Helsing-
fors stads genomförandeprogram för boende och härmed samman-
hängande markanvändning att möjligheterna att påverka kvaliteten på 
byggandet genom att effektivisera tillsynen under byggnadstiden ut-
reds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoi-
la, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pert-
ti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Tomi 
Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 47
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Ter-
hi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oska-
la, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
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Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till 
hemställningskläm.

14 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före mars 
2017 föreläggs en utredning om hur det går att erbjuda mindre helheter 
vid byggprojekt och tomtfördelningar så att fler mindre och mellanstora 
aktörer garanteras möjlighet att delta i anbudsförfarandena.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell
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Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Silvia Modigs förslag till 
hemställningskläm.

15 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-pro-
grammet och därmed följande utredningsuppmaning i stycke 75 
"Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om de orsa-
ker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av mellanformstyp 
inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att uppnå dessa" att det 
också utreds hur tomtöverlåtelsevillkor kan utnyttjas i syfte att nå dessa 
mål.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, 
Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 6
Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri 
Lindell, Pertti Villo
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Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kaarin Taipales förslag till 
hemställningskläm.

16 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att bygget av kommunalteknis-
ka anordningar synkroniseras med fastställandet av detaljplanerna så 
att tomterna kan bebyggas snarast möjligt efter att detaljplanerna har 
fastställts.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Mari Puoskari

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander
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Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till 
hemställningskläm.

17 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av genomfö-
randeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markan-
vändning 2016 att det utreds om området med Malms flygplats kan tas 
upp som byggobjekt först efter att byggandet av de andra områdena 
som nämns i programmet inletts.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Laura Rissa-
nen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 24
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirk-
ku Ingervo, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tu-
omas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wil-
le Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander
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Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Matti Enroths förslag till 
hemställningskläm.

18 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av BM-pro-
grammet att Helsingfors tillsammans med Forststyrelsen utreder möjlig-
heten att bo på de öar nära Helsingfors där det tidigare funnits fast bo-
sättning. Boendet gör det möjligt med turisttjänster, säkerhet för miljö 
och turister samt forsknings- och utvecklingsarbete inom ekologisk in-
frastruktur och digitala arbetsformer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Veronika Honkasalo, Nuutti 
Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männi-
stö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen

Blanka: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 8
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander
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Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras för-
slag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, planerare, telefon: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Ehdotus AM-ohjelmaksi 2016 (6 6 2016 Khs)
2 Lausuntoyhteenveto ja -vastine
3 Mielipideyhteenveto
4 Oy Helsingin Asuntohankinta ABn lausunto
5 Happy Years 64 -yhdistyksen lausunto
6 Helsingin Asumisoikeus Oy:n lausunto
7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto
8 Helen Oyn lausunto
9 Helen Sähköverkko Oy:n lausunto
10 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
11 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
12 Helsingin Yrittäjät ry:n lausunto
13 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS lausunto
14 Kiinteistöliitto Uusimaa lausunto
15 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan lausunto
16 Nuorisoasuntoliitto ry:n lausunto
17 Rakennusteollisuus RT ry:n  lausunto
18 Vanhusneuvoston lausunto
19 Vammaisneuvoston lausunto
20 World Student Capital -verkoston lausunto
21 I stadsfullmäktige 15.6.2016 framställda motförslag och förslag till 

hemställningsklämmar

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Lausunnon antajat Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande 
markanvändning dras riktlinjerna för stadens bostadspolitik upp. I pro-
grammet sätts upp mål för planläggning, överlåtelse av bostadstomter 
och stadens egen bostadsproduktion och för hur stadens bostadsegen-
dom ska användas och skötas. Dessutom innehåller BM-programmet 
kvalitativa mål, bl.a. i fråga om utveckling av bostadsbyggandet.

Förslaget till BM-program 2016 utgör bilaga 1. Programmet innehåller 
de huvudmål och delmål för programperioden som anges i beslutsför-
slaget och motiveringarna till dessa. Stadskansliets ekonomi- och pla-
neringsavdelning har utarbetat programmet i samarbete med BM-pro-
gramsekretariatet som består av representanter för de viktigaste för-
valtningarna. 

Det föregående genomförandeprogrammet för boende och härmed 
sammanhängande markanvändning, Hemstaden Helsingfors 2012, 
godkändes av stadsfullmäktige 12.9.2012. BM-programmet 2016 är en 
uppdaterad version av programmet Hemstaden Helsingfors 2012. Hu-
vudmålen är desamma och delmålen har ändrats bara till nödvändiga 
delar.

Genomförandet av det föregående programmet har årligen följts upp 
och resultaten har rapporterats till stadsfullmäktige. Uppföljningsrappor-
ten 2015 var samtidigt en utvärdering av hela den gångna programperi-
oden. Samtidigt med behandlingen av uppföljningsrapporten i fullmäkti-
ge under vårperioden 2015 fördes en remissdebatt om det nya pro-
grammet. I samband med behandlingen av ärendet i fullmäktige god-
kändes 11 hemställningsklämmar och svaren till dessa har separat ta-
gits upp för beslut. Hemställningsklämmarnas innehåll har beaktats i 
programmet.

Utkastet till genomförandeprogram för boende och härmed samman-
hängande markanvändning 2016 blev färdigt under höstperioden 2015. 
Det begärdes utlåtanden om utkastet av flera nämnder, delegationer 
och utomstående sakkunniga och aktörer. Nämndernas utlåtanden 
anges i beslutshistorien och de utomstående sakkunnigas och aktörer-
nas utlåtanden finns som bilagor. Också en sammanställning av utlå-
tandena finns som bilaga.

För första gången har också invånarna ombetts att komma med åsikter 
om utkastet. Invånarna har haft möjlighet att lämna in åsikter på webb-
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sidan Kerro kantasi i synnerhet om de tre målhelheterna i utkastet. En 
sammanställning av åsikterna finns som bilaga.

I målen för programmet har även målen för MBT-avtalet beaktats. Avta-
let tas upp till beslutsbehandling vid samma tillfälle som BM-program-
met. Målen för avtalet stämmer överens med programmålen.

Helsingfors tillväxt som huvudstad och dess inverkan på boende och 
markanvändning har varit en viktig utgångspunkt för förslaget Hemsta-
den Helsingfors. Bostadsbyggande pågår i områdena Västra hamnen, 
Fiskehamnen och Kronbergsstranden som har blivit lediga efter att 
hamnfunktionerna flyttat bort. Bostadsbyggande är under beredning 
också i Mellersta Böle och Kungseken. Planeringen av Malms flygplats-
område, Björkholmen och Östersundom pågår. Också stadsdelarna i 
ytterstadsområdet utvecklas och förändras, och kompletteringsbyggan-
det spelar där en viktig roll.

Förutsättningarna för att kunna hålla Helsingfors bostadsproduktion på 
hög nivå är en tillräcklig general- och detaljplanereserv, en hög tomtre-
serveringsnivå på byggbar mark, effektivt samarbete mellan förvalt-
ningar och andra parter och en positiv ekonomi- och finansieringssitua-
tion. Samtidigt som det byggs nya stadsdelar ska det fästas avseende 
vid byggandet och utvecklingen i ytterstadsområdet. Olikvärdigheten in-
om staden har ökat och differentieringsutvecklingen återspeglas även i 
bostadsområdena. Prisnivån på boende är hög och skillnaderna mellan 
stadsdelarna har blivit större. Man vill sträva att säkerställa en balanse-
rad stad genom att styra fördelningen mellan upplåtelse- och finansie-
ringsformer inom bostadsproduktionen i hela staden och i områdena.

Den bostadspolitiska styrningen har i första hand som syfte att säker-
ställa boendemöjligheterna för vanliga helsingforsare. De särskilda be-
hoven hos bl.a. barnfamiljer, seniorer och ungdomar som kommer ut 
på bostadsmarknaden ska också beaktas vid planeringen av bostads-
produktionen och bostadsområdena, likaså efterfrågan på små bostä-
der som har blivit allt kraftigare i och med det ökade antalet enpersons-
hushåll. Det är dessutom stadens plikt att sörja för boende för special-
grupper som behöver stöd med boende.

Programmet betraktar Helsingfors förutom som en växande huvudstad 
också som en del av huvudstadsregionen med fyra städer och som en 
del av Helsingforsregionen med sammanlagt 14 kommuner. Behovet 
att samarbeta på regional nivå ökar i takt med befolkningen och trafik-
flödena i området.

I programförslaget anges 12 delmål med vilka staden styr sin markan-
vändning och bostadsproduktion, utvecklar stadsstrukturen och bo-
stadsområdena och underhåller och utvecklar bostadsbeståndet. Med 
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delmålen säkerställs dessutom möjligheterna för olika befolkningsgrup-
per att bo i Helsingfors.

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget till BM-program 2016, fast-
ställer stadsstyrelsen de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå må-
len och utnämner ansvariga förvaltningar genom ett särskilt verkställig-
hetsbeslut.

Stadsstyrelsen uppmanade 6.6.2016 (§ 563) biträdande stadsdirektö-
ren för stadsplanerings- och fastighetsväsendet att beakta följande 
uppmaningar i verkställighetsbeslutet för och den fortsatta beredningen 
av genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängan-
de markanvändning:

 BM-programmet uppdateras vid behov hösten 2017 efter att det nya 
strategiprogrammet har blivit godkänt. Därefter övergår man till en 
tidtabell som följer kommunalvalen, så att de nya stadsfullmäktige 
godkänner BM-programmet hösten efter kommunalvalet. Möjlighe-
ten att eventuellt uppdatera BM-programmet med anledning av 
MBT-avtalen bibehålls.

 Förvaltningarna samarbetar i att bereda en utredning för stadssty-
relsen om hur olika bostadsbyggförsök, i vilka man får avvika från 
BM-programmets riktlinjer och stadens egna normer, kan ordnas. 
Utredningen föreläggs nämnderna och stadsstyrelsen senast i mars 
2017.

 Stadsplaneringskontoret och fastighetskontoret utreder i samarbete 
med forskningsinstitutioner nya modeller och sätt för att säkerställa 
produktionen av ägarbostäder till rimliga priser före behandlingen av 
fullmäktigestrategin (s.k. hitasutredning).

 En verksamhetsmodell enligt vilken staden garanterar lånen för ob-
jekt för gruppbyggande tills byggnaden godkänns som säkerhet ut-
reds. Utredningen, en riskbedömning och ett eventuellt förslag till 
verksamhetsmodell föreläggs stadsstyrelsen år 2016.

 Stadsplaneringsnämndens beslut 11.12.2012 om styrning av bos-
tadstyper och -storlekar i detaljplaner föreläggs stadsplanerings-
nämnden för ny behandling före utgången av år 2016.

 I fråga om omdisponering och kompletteringsbyggande i områden 
där boendeparkeringstecken är i bruk kan stadsplaneringsnämnden 
av motiverade skäl avvika från bilplatsnormen.

 Stadsstyrelsen uppmanar stadsplaneringsnämnden att möjliggöra 
försök och ta i bruk modeller för anläggande av bilplatser för bos-
tadstomter utgående från att bara den andel av bilplatserna som 
bestäms fall för fall ska anläggas i samband med byggandet.

 Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om på vil-
ket sätt man kan kräva att koldioxidavtrycket ska beräknas för stora 
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flervåningshusobjekts livslängd. Uppgifterna ska också vara offent-
ligt tillgängliga.

 Stadsstyrelsen föreläggs senast i mars 2017 en utredning om de or-
saker av vilka målen för Ara-produktion och produktion av mellan-
formstyp inte har uppnåtts och förslag till åtgärder för att uppnå des-
sa.

Praxisen med uppföljningsrapporter fortsätter också den kommande 
programperioden. För de viktigaste uppföljningsmätarna och utvärde-
ringen av hur programmet verkställts redogörs i förslaget till BM-pro-
gram.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, planerare, telefon: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Ehdotus AM-ohjelmaksi 2016 (6 6 2016 Khs)
2 Lausuntoyhteenveto ja -vastine
3 Mielipideyhteenveto
4 Oy Helsingin Asuntohankinta ABn lausunto
5 Happy Years 64 -yhdistyksen lausunto
6 Helsingin Asumisoikeus Oy:n lausunto
7 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto
8 Helen Oyn lausunto
9 Helen Sähköverkko Oy:n lausunto
10 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
11 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
12 Helsingin Yrittäjät ry:n lausunto
13 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS lausunto
14 Kiinteistöliitto Uusimaa lausunto
15 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan lausunto
16 Nuorisoasuntoliitto ry:n lausunto
17 Rakennusteollisuus RT ry:n  lausunto
18 Vanhusneuvoston lausunto
19 Vammaisneuvoston lausunto
20 World Student Capital -verkoston lausunto
21 I stadsfullmäktige 15.6.2016 framställda motförslag och förslag till 

hemställningsklämmar
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Lausunnon antajat Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.06.2016 § 185

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det. 

Behandling

15.06.2016 Bordlades

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta 
ärende som sammanträdets sista ärende.

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och för-
slag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas under 
diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, bordläggs 
ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då omröstningarna 
förrättas.

Handläggningsordningen godkändes.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att 
handläggningen av ärendet fortsätter 22.6.2016.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914
timo.meuronen(a)hel.fi

Jussi Välimäki, suunnittelija, telefon: 310 36201
jussi.valimaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 563

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2016 
seuraavat asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivi-
sen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon 
edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. 

Tavoite 1 Maapolitiikka

Maapolitiikalla varmistetaan kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta se-
kä eheä yhdyskuntarakenne.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa 
maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään 
hintatasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lain-
säädännön suomiin maanhankintakeinoihin kuten lunastukseen ja etu-
osto-oikeuteen.

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkit-
tävä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana. 

Tavoite 2 Tontinvaraus ja -luovutus

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 380 
000 kem².
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Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallintamuotojen toteutuksen ohjauksessa. 

Tontinvarauskanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän 
vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa 
määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 

Kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että ra-
kennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus 
täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi.

Tavoite 3 Yleissuunnittelu

Vuonna 2016 tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi uusi yleis-
kaava. Uuden yleiskaavan tulee mahdollistaa riittävän kaavavarannon 
ylläpitäminen sekä vuosittaisen asemakaavatavoitteen toteutuminen 
ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi. 

Helsinki sitoutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 
toteuttamiseen ja edellyttää, että eri osapuolet (valtio ja muut Helsingin 
seudun kunnat) toimivat samoin. 

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 
000 kem². 

Asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mukainen hallinta- ja 
rahoitus-muotojakauma sekä tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non edellytyksiä. Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asema-
kaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamis-
päätöksiä voidaan vähentää.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäi-
stään poikkihallinnollisin keinoin. 

Tavoite 5 Asuntotuotannon määrä  
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Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksenmuutok-
sin vuosittain vähintään 6 000 asuntoa. Luodaan edellytykset nostaa 
asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavo-
itteella laskettuna seuraava: 

 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opis-
kelija- ja 100 nuorisoasuntoja)

 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1800 asuntoa)
 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 

asuntoa)

Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30 % tai yli, ta-
voite nousee seuraavalle vuodelle automaattisesti 35 prosenttiin ja 
sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin.

Valtion edellytetään sitoutuvan omalla ja luovuttamallaan maalla nou-
dattamaan ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Yk-
sityisen maanomistuksen osalta hallintamuotojakauman toteutumista 
ohjataan maankäyttösopimuksilla. 

Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta päätetään tontinlu-
ovutus- tai maankäyttösopimusvaiheessa hallintokuntien yhteistyönä si-
ten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita 
pyritään välttämään. Asuntokannassa tapahtuvat muutokset huomioi-
daan kokonaistarkastelussa.

Tavoite 7 Kaupungin oma asuntotuotanto 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotan-
nosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasun-
toa.

Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi.

Hallintokuntien yhteistyöllä turvataan kaupungin oman tuotannon edel-
lytykset.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
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tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä, tuotannon laatu ja 
muuntojoustavuus.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennuso-
ikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alueilla, joilla 
perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättö-
män omistustuotannon osalta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä 
muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu 
persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. 
Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täy-
dennysrakentamisella.  

Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. 

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsi-
satama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja 
Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etene-
mistä edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin 
alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosent-
tia.

Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaati-
ota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita sekä poistetaan 
täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion kanssa. 

Asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävästä eri 
puolilla kaupunkia olevasta asemakaavavarannosta sekä varmistaa 
tonttien rakentamisedellytykset. Täydennysrakentamisalueen asema-
kaavoitusta ohjelmoidaan nykyistä järjestelmällisemmin.
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Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uudistuotanto vähäistä, 
uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysrakentaminen on tärkein 
tavoite.

Jatketaan autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden 
toteuttamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 
Tehokkaaseen ja edulliseen pysäköintiin pyritään keskitetyn pysäköin-
nin, vuorottaispysäköinnin sekä pysäköintipaikkojen vaiheittaisen to-
teuttamisen avulla.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehokku-
utta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. 
Asuntorakentamista kehitetään tukemalla eri-laisten talotyyppien raken-
tamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonsep-ti-
en toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumi-
seen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen  

Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosrakenta-
mista sekä mahdollistetaan seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 

Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokan-
taan.

Edistetään omatoimista rakentamista ja rakennuttamista, kaupunki-
maisten pientalojen rakennuttamista sekä ryhmärakennuttamista.

Edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormitta-
vien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdolliste-
taan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto. 

Tavoite 11 Kaupungin oma asuntokanta 

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon sä-
ilymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Kaupungin asuntokannassa edistetään uusia asumisrat-
kaisuja ja asukaslähtöisiä asumiskonsepteja. 

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on monipuolinen ja 
alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. 

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-
energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi pro-
senttia vuodessa.
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Kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallinnon kehittämistä jatketaan.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. 
Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkki-
noille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin 
kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttaja-
taustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun. 

Tavoite 12 Asukasrakenteen monipuolisuus 

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perhe-asuntojen rakentaminen. 

Lisätään asuntomarkkinoille tulevien nuorten sekä yksinasuvien kau-
punkilaisten kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjontaa.  

Ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin 
hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään 
täydennysrakentamisalueilla. 

Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen asu-
misneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamista. 

Huolehditaan riittävästä vanhusten, kehitysvammaisten, päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asuntotuotannosta.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoin-
ta johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa huomiomaan asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelman täytäntöönpanopäätöksessä ja 
jatkovalmistelussa seuraavat kehotukset:

 AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strate-
giaohjelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kunta-
vaalien mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina 
strategiaohjelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden 
valtuuston toimesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdollisel-
le AM-ohjelman päivitykselle säilytetään.

 Kaupunginhallitukselle valmistellaan virastojen yhteistyössä selvi-
tys, miten voidaan järjestää erilaisia asuntorakentamisen kokeiluja, 
joissa voidaan poiketa AM-ohjelman linjoista ja kaupungin omista 
normeista. Selvitys tuodaan lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle 
maaliskuuhun 2017 mennessä.

 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirasto selvittävät ennen valtuus-
tostrategian käsittelyä yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kans-
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sa uusia malleja ja keinoja varmistaa kohtuuhintainen omistusasun-
totuotanto (ns. “Hitas-selvitys”).

 Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennutta-
miskohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan va-
kuudeksi. Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus 
tuodaan kaupunginhallitukselle 2016.

 Kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös huo-
neistotyyppien ja kokojen ohjaamisesta asemakaavoissa tuodaan 
2016 loppuun mennessä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsiteltäväksi.

 Käyttötarkoituksenmuutoksissa ja täydennysrakentamisessa alueil-
la, joissa asukaspysäköintitunnukset ovat käytössä kaupunkisuun-
nittelulautakunta voi perustelluista syistä poiketa autopaikkanormis-
ta.

 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mah-
dollistamaan kokeiluja ja ottamaan käyttöön erilaisia malleja asuin-
tonttien pysäköintipaikkojen rakentamiseksi niin, että pysäköintipai-
koista tarvitsee toteuttaa tontin rakentamisen yhteydessä tapaus-
kohtaisesti määritelty osuus.

 Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä sel-
vitys siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elin-
kaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julki-
sesti saatavilla. 

 Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä sel-
vitys syistä miksi ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole 
saavutettu ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Käsittely

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki:

Päätösehdotusta muutetaan seuraavasti. Vastaavat muutokset viedään 
virkamiestyönä AM-ohjelmaan.

AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strategiaoh-
jelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kuntavaalien 
mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina strategiaoh-
jelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden valtuuston toi-
mesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdolliselle AM-ohjelman 
päivitykselle säilytetään.

Kaupunginhallitukselle valmistellaan virastojen yhteistyössä selvitys, 
miten voidaan järjestää erilaisia asuntorakentamisen kokeiluja, joissa 
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voidaan poiketa AM-ohjelman linjoista ja kaupungin omista normeista. 
Selvitys tuodaan lautakuntiin ja kaupunginhallitukselle maaliskuuhun 
2017 mennessä.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirasto selvittävät ennen valtuustostra-
tegian käsittelyä yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kanssa uusia 
malleja ja keinoja varmistaa kohtuuhintainen omistusasuntotuotanto 
(ns. “Hitas-selvitys”).

Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennutta-
miskohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan vakuu-
deksi. Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus tuodaan 
kaupunginhallitukselle 2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös huoneisto-
tyyppien ja kokojen ohjaamisesta asemakaavoissa tuodaan 2016 
loppuun mennessä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsitel-
täväksi.

Käyttötarkoituksenmuutoksissa ja täydennysrakentamisessa alueilla, 
joissa asukaspysäköintitunnukset ovat käytössä kaupunkisuunnit-
telulautakunta voi perustelluista syistä poiketa autopaikkanormista.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mahdol-
listamaan kokeiluja ja ottamaan käyttöön erilaisia malleja asuintonttien 
pysäköintipaikkojen rakentamiseksi niin, että pysäköintipaikoista tarvit-
see toteuttaa tontin rakentamisen yhteydessä tapauskohtaisesti määri-
telty osuus.

Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys 
siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elinkaaren aika-
isen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julkisesti saatavilla.

(Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot, esityslistan kohta 24):
Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavo-
itteella laskettuna seuraava:  
- 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opiskeli-
ja- ja 100 nuorisoasuntoja)
- 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1800 asuntoa)
- 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 
asuntoa)
Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30% tai yli, tavo-
ite nousee seuraavalle vuodelle  automaattisesti 35 prosenttiin ja sään-
telemättömien osuus laskee 40 prosenttiin. Lisäksi kaupunginhalli-
tukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä miksi 
ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi.
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(Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen, esi-
tyslistan kohta 34):
Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennuso-
ikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
[LISÄYS:] Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alu-
eilla, joilla perheasuntojen määrä on jo riittävä.

(Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus, esityslistan kohta 40):
Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaati-
ota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita [LISÄYS:] sekä 
poistetaan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion 
kanssa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm:

Päätösehdotusta muutetaan seuraavasti. Vastaavat muutokset viedään 
virkamiestyönä AM-ohjelmaan.

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavo-
itteella laskettuna seuraava:

1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000, joista 500 opiskelija- ja nuorisoasunto-
ja)

1/3 välimuodon asuntoja (2000)

1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000)

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa, 
josta 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 väli-
muodon asuntoa.

Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys 
siitä, miten pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishank-
keissa ja tontinjaoissa toteutettaisiin mahdollistaakseen useampien pie-
nempien ja keskisuurten toimijoiden osallistumisen tarjouskilpailuihin.

AM-ohjelma päivitetään tarvittaessa syksyllä 2017 uuden strategiaoh-
jelman hyväksymisen jälkeen. Tämän jälkeen siirrytään kuntavaalien 
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mukaiseen rytmiin niin, että AM-ohjelma hyväksytään aina strategiaoh-
jelman jälkeen kuntavaalien jälkeisenä syksynä uuden valtuuston toi-
mesta. MAL-sopimusten aiheuttama tarve mahdolliselle AM-ohjelman 
päivitykselle säilytetään.

Suomen hallituksen kaavailemaa 10 vuoden lyhyttä korkotukimallia ei 
käytetä Helsingissä, sillä tarpeemme kohtuuhintaisesta vuokratuotan-
nosta on pitempiaikaista. Esityksen tultua julki kaupunki tarkastelee 
vaihtoehtoja selvittääkseen Helsinkiin soveltuvaa välituotantomallia.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan 
käyttöön vaiheistamisen asuintonttien pysäköintipaikkojen rakentami-
sessa niin, että pysäköintipaikkoja ei tarvitsee toteuttaa täysimääräi-
sesti tontin rakentamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys 
siitä, miten voidaan vaatia suurten kerrostalokohteiden elinkaaren aika-
isen hiilijalanjäljen laskenta. Tiedon tulee olla myös julkisesti saatavilla.

Selvitetään toimintamallia, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennutta-
miskohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan vakuu-
deksi. Selvitys, arvio riskeistä ja mahdollinen toimintaehdotus tuodaan 
kaupunginhallitukselle 2016.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Poistetaan kohdasta 39 sanat "Malmin lentokentän" ja viimeinen lause 
"Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosenttia".

Kannattaja: Terhi Peltokorpi

Mika Raatikaisen vastaehdotuksesta äänestettiin erikseen esittelijän 
ehdotusta vastaan. Henrik Nyholmin ja Tatu Rauhamäen vastaehdo-
tukset äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänes-
tettiin esittelijän ehdotusta vastaan.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaan muutettuna
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Jaa-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, 
Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Lau-
ra Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3 .

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Tatu Rauhamäen vastaehdotus
EI-ehdotus: Henrik Nyholmin vastaehdotus

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Henrik Nyholm

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Tatu Rauhamäen 
vastaehdotuksen äänin 13 - 2.

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tatu Rauhamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Henrik Nyholm

Ei-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu 
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Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Tatu Rauhamäen vastaehdotuksen äänin 2 
- 13.

Suoritettujen äänestysten jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Tatu Rau-
hamäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 173

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön to-
teutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma).

Lausunnonantajilta toivotaan kannanottoja erityisesti omaa toimialaan-
sa koskeviin päämääriin ja tavoitteisiin. Kannanottoja toivotaan oman 
toimialan osalta myös asiaan liittyvistä toivomusponsista. Lausuntojen 
perusteella luonnoksesta laaditaan ehdotus asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelmaksi 2016. Ehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsit-
telyyn kevätkaudella 2016.
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AM-ohjelma määrittää kaupungin asuntorakentamisen keskeisimmät 
suuntaviivat ja ohjaa kehitystä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Yh-
tenäisenä ohjelmana sillä on vahva ohjausvaikutus ja se ohjaa kau-
pungin toiminnan suunnittelua ja tavoitteistoa. Kaupunkisuunnittelun 
näkökulmasta on hyvä, että kaupungilla on kattavan päätöksenteko- ja 
vuorovaikutusprosessin läpikäynyt ohjelma, joka määrittää määrälliset 
tavoitteet myös kaavoitukselle.

Ohjelma jäsentyy viiden eri päämäärän ympärille, joista on konkretisoi-
tu 12 keskeisintä tavoitetta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa on huomioitu 6.4.2016 
Helsingin seudun MAL-sopimuksesta 2016-2019 saavutettu neuvot-
telutulos. Sopijaosapuolten yhteisenä tavoitteena koko sopimuskau-
deksi on 60 000 asunnon rakentaminen Helsingin seudulla siten, että 
asuntotuotanto on yhteensä 13 500 asuntoa vuonna 2016 ja kasvaa 
vuosittain 1000 asunnolla ollen vuonna 2019 yhteensä 16 500 asuntoa.

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

 AM-ohjelmassa todetaan, että Helsingin maankäytön periaatteena on 
tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva yhdyskuntarakenne. Asuntora-
kentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla 
sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittä-
vyydestä. Maankäytön alle on rajattu neljä keskeistä tavoitealuetta: 
maapolitiikka, tontinvaraus- ja luovutus, yleissuunnittelu sekä asema-
kaavoitus ja asemakaavavaranto.

Kaupungin tavoitteena on varmistaa sekä kysyntää vastaava asunto-
tonttitarjonta että eheä yhdyskuntarakenne. Vahva maapolitiikka tukee 
tukevan selkänojan muodostamista kaupungin tasapainoiselle kehityk-
selle kaupunkisuunnittelun tavoitteiden mukaisesti. Tämän tulee olla ta-
voitteena myös jatkossa. Kaavoittamattomilla alueilla ei tehdä 
maankäyttösopimuksia kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa.

Tontinluovutusten määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 360 
000 k-m2 vuodessa. Tontinluovutusta pyritään käyttämään aktiivisena 
työkaluna asuntotuotannon laatutason ja hallintamuotojen toteutuksen 
ohjauksessa. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta on tärkeää, että ton-
tinluovutuksen yhteydessä huolehditaan kaupungin strategisten ja yle-
iskaavan tavoitteiden mukaisen kaupungin toteutumisesta. 

Yleissuunnittelun osalta keskeiseksi tavoitteeksi nostetaan uuden yleis-
kaavan tuominen kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2016 ai-
kana. Tällä turvataan asuntorakentamisen varanto pitkällä aikavälillä. 
Yleiskaavan valmistelu on aikataulussaan. Varsinaisen yleiskaavan li-
säksi tullaan ohjelmajaksolla laatimaan yleiskaavan toteuttamisohjel-
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ma, jossa otetaan kantaa alueiden tarkoituksenmukaiseen toteuttami-
sjärjestykseen siten, että ne palvelevat kaupungin strategisia linjauksia 
ja yleiskaavan tavoitteita mahdollisimman hyvin. Toteuttamisohjelma 
laaditaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien asuntorakentamisen ketjuun 
osallistuvien kaupungin toimijoiden kanssa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää seudullista yhteistyötä ja valtion kans-
sa laadittavia sopimuksia merkittävänä tekijänä seudun tasapainoisen 
kehityksen mahdollistamisessa. MAL-sopimuksen noudattaminen on 
tärkeää, sillä korotetun asuntotuotannon rakentaminen edellyttää val-
tion osallistumista merkittäviin infrahankkeisiin. On erittäin keskeistä, 
että kaikki osapuolet (valtio ja muut Helsingin seudun kunnat) sitoutu-
vat yhteisesti sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Asemakaavoituksen osalta todetaan, että asuntotuotannon sujuvoitta-
miseksi tulee välttää asemakaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta, jot-
ta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää. Kaikkein tärkeintä olisi kui-
tenkin edistää yhteistyötä kaavan valmisteluvaiheessa sekä parantaa 
ymmärrystä siitä, missä asuntorakentamiseen tähtäävän prosessin vai-
heessa olennaiset rakentamiskustannuksiin vaikuttavat tekijät pääte-
tään ja sidotaan kiinni. Kaavoituksella pyritään paitsi mahdollistamaan 
tavoitteiden mukainen kasvu, myös huolehtimaan kaupungin rakentu-
misesta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Vaikka kaupungin tär-
keänä strategisena tavoitteena on riittävä asuntotuotanto, tavoitteena 
on myös hyvä ja kestävä kaupunkikuva ja asuinympäristö, joka säilyt-
tää elinvoimansa ja arvonsa myös tulevaisuudessa. Suunnittelulla pitää 
pyrkiä siihen, että yhteisesti hyväksytyt kaupungin kehittämistavoitteet 
voidaan ottaa huomioon, eikä esimerkiksi liiketiloja tai muita kaupungin 
kehityksen kannalta keskeisiä kohteita jätetä toteuttamatta kustan-
nuksiin vedoten. 

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäi-
stään poikkihallinnollisin keinoin. Päämäärän alla on neljä keskeistä ta-
voitetta: asuntotuotannon määrä, hallinta- ja rahoitusmuodot, kau-
pungin oma asuntotuotanto sekä asuntotuotannon huoneistotyyppi-
jakauman ohjaaminen.

AM-ohjelman luonnoksessa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena 
on 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Tämä on 500 asuntoa enemmän ku-
in edelliseen AM-ohjelmaan kirjattu tavoite ja sama kuin kaupungin-
valtuuston nykyisen strategiaohjelman yhteydessä hyväksymä tavoite. 
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MAL-sopimuksesta 6.4.2016 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan 
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6000 uutta asuntoa vuodessa ja 
597 500 k-m2 uutta kaavoitettavaa asuntokerrosalaa vuodessa. AM-
ohjelmaa on syytä tarkistaa vastaamaan MAL-sopimuksen tavoitteita. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
aktiivisesti asetetun asuntotuotantotavoitteen saavuttamiseksi ja aset-
taa toiminnalleen MAL-sopimuksen mukaisen asuntokerrosalatavoit-
teen. Keskeisimpänä työkaluna on riittävä asemakaavavaranto. Kau-
punkisuunnitteluvirasto on käytännössä saavuttanut viime vuosina sille 
asetetut asemakaavoituksen kerrosalatavoitteet. Tulevaisuudessa ta-
voitteiden saavuttaminen vaatii uuden yleiskaavan voimaantuloa ja sen 
maankäyttöpotentiaalin käyttöönottoa sekä merkittävien raideliikennein-
vestointien investointien varmistamista.  Suurin osa helposti käyttöön 
otettavissa alueista on jo rakennettu, joten kaavoitus muuttuu haasta-
vammaksi. Määrällisten tavoitteiden kasvaessa tulee myös huolehtia ri-
ittävistä toiminnan resursseista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tuli-
si edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän se-
kä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 
asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuo-
tannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuo-
tannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaavatu-
otanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämistä, 
jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

 Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittai-
sesta asuntotuotannosta seuraavasti: 

 25 % on ARA-vuokra-asuntoja (1 375 as, joista 300 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja)

 35 % on välimuodon asuntoja (1 925 as)
 40 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa (2 200 as)

Asuntotuotannon hallintatapajakauman ohjaaminen on hyvä tapa huo-
lehtia kaupungin sosiaalisesti tasapainoisesta kehityksestä. AM-ohjel-
massa todetaan, että asemakaavoituksen tulee mahdollistaa kaikkien 
hallinta- ja rahoitusmuotojen toteuttaminen tontille. Tämä on hyvä tavoi-
te. Hallintamuotoja ei (erityisasumista lukuun ottamatta) määrätä ase-
makaavassa, mutta käytännössä kaavoituksessa tulee usein vastaan 
kohteita, jotka perustamisolosuhteista tai muista pakottavista syistä 
johtuen eivät välttämättä ole toteutettavissa kaikilla hallintamuodoilla. 
Kohteita ei silti kannata jättää asemakaavoittamatta vaan saattaa olla 
järkevää ottaa ale käyttöön joko säätelemättömään tuotantoon tai pit-
kän aikavälin tarpeita ajatellen. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merki-
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tys jo kaavoitusvaiheessa korostuu näissä tilanteissa, jotta tonteista 
muodostuu toteuttamiskelpoisia.

Kaupungin oman asuntotuotannon määrällinen tavoite on 1 500 asun-
toa vuodessa, joista puolet on tarkoitus toteuttaa ARA-vuokra-asuntoi-
na ja puolet Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoina. Säätele-
mättömiä asuntoja todetaan rakennettavan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tulee huolehtia riit-
tävästä kaavatuotannosta myös kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Neuvottelutulos MAL-sopimuksesta on syytä huomioida AM-ohjelmaa 
viimeistellessä hallintamuotoja määriteltäessä ja AM-ohjelmaluonnok-
sesta poikkeavat kirjaukset on syytä ottaa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hitas-sääntely toteuttaa 
nykyoloissa huonosti sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus asettaisi työryhmän selvittämään vaihtoehtoisia tapo-
ja toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa siten, että Hitas-politiikan alku-
peräiset tavoitteet toteutuvat. 

Neljäs ja viimeinen tavoite asuntotuotannon alla liittyy huoneistotyyppi-
jakauman ohjaamiseen. On tärkeää, että tontinluovutuksen yhteydessä 
huolehditaan alueiden monipuolisesta asuntokannasta. Keskeisintä on 
riittävän suuri asuntotuotannon kokonaisvolyymi. Näin vastataan sekä 
pienten että perheasuntojen tarpeeseen. Ohjelmassa pyritään var-
mistamaan myös perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden 
makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannossa. 
Hitas-tuotannossa toteutetaan asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 
60–70 prosenttia perheasuntoina ja säätelemättömässä kerrostalotuo-
tannossa keskimäärin 30–50 prosenttia riippuen alueen olemassa ole-
vasta huoneistotyyppijakaumasta. Perheasuntojen määrän sääntely 
uustuotannossa on tarpeetonta alueilla, joilla perheasuntojen osuus 
asuntokannasta on ennestään suuri. Huoneistotyyppijakaumaa ohja-
taan pääasiassa tontinluovutusehdoissa. Valtion ja yksityisellä maalla 
voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta. Vuokra-
asuntojen kohdalla huoneistotyyppijakaumaa ei ohjata.  

Lautakunta pitää tärkeänä lapsiperheiden aseman turvaamista asunto-
tuotannossa. Siksi asuntojen koon sääntely on tarpeen. On myös 
pantava merkille lapsiperheiden kasvanut halua asua kantakaupungis-
sa. Toisaalta helsinkiläisistä ruokakunnista peräti 80 % on yhden tai 
kahden hengen ruokakuntia. Tässä joukossa on kuitenkin perheasunto-
ihin jääneitä ikääntyneitä pariskuntia ja leskiä. Niinpä kolmen huoneen 
ja sitä suuremmissa asunnoista 58 % on yhden tai kahden hengen ru-
okakuntien asuttamia. Helsinkiläisistä ruokakunnista noin kolmannes 
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on sellaisia yhden tai kahden hengen ruokakuntia, joissa vanhimman 
asukkaan ikä on alle 45 vuotta.

Suomessa ei asuntopolitikalla kannusteta ikääntyneitä muuttamaan en-
tisistä perheasunnoistaan pienempiin asuntoihin. Myyntihinnan erotusta 
ei verotuksen vuoksi esimerkiksi voi muuttaa lisäeläkkeeksi. Vanhusten 
palvelutalojen rakentaminen jouduttaisi perheasuntojen vapautumista 
lapsiperheiden käyttöön sekä ARA-asunnoista että vapaiden markkinoi-
den asunnoista.

Lautakunta pitää kannatettavana, että Helsinkiin rakennetaan kysyntää 
vastaavasti myös melko pieniä, alle 30 neliön asuntoja. Siksi lautakunta 
esittää, että asuntojen kokosääntelystä poistetaan suluissa olevat luvut 
perheasuntojen lukumääräosuuksista, koska kirjaimellisesti otettuina 
ne ohjaisivat toteuttamaan myös muut kuin perheasunnot keskikool-
taan melko suurina.

Edelleen lautakunta esittää, että perheasuntojen osuutta tarkasteltaisiin 
tonttikohtaisuuden sijasta alueellisesti. Tällöin yhdessä korttelissa ole-
vat townhouse -asunnot voisivat vähentää perheasuntojen määrää 
naapurikortteleissa. 

Lautakunta esittää, että paineeseen lisätä nopeasti pienten asuntojen 
määrää vastattaisiin suosimalla perheasuntojen kiintiössä sivuasuntoja 
edellyttäen, että ne pysyvät samalla omistajalla kuin pääasunnot. Näin 
perheasuntoon muuttava voisi panna sivuasunnon vuokralle ja liittää 
sen takaisin pääasuntoon, kun on perheen koon kasvaessa tullut tarve 
suuremmalle asunnolle. 

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Asuinalueiden osalta asetetaan tavoitteeksi, että erilaiset kaupungino-
sat kehittyvät houkuttelevina alueina, jotka muodostavat toiminnallisesti 
eheän Helsingin. Uusista alueista rakentuu persoonallisia ja asukasra-
kenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. Olemassa olevien alueiden 
elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täydennysrakentamisella. 

Projektialueille suunnataan 60 prosenttia seuraavien vuosien asuntotu-
otannosta. 40 prosenttia asuntotuotannosta toteutetaan täydennysra-
kentamisena. Vuosina 2012–2015 täydennysrakentamisen osuus val-
mistuneesta asuntotuotannosta on ollut keskimäärin 46 prosenttia. Oh-
jelmassa todetaan, että täydennysrakentamiselle asetetun tuotantota-
voitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaatiota vahviste-
taan sekä kehitetään prosesseja ja kannusteita tätä tukemaan. Tekstis-
sä nostetaan esiin tarve kehittää täydennysrakentamisalueen kaavoi-
tuksen ohjelmointia nykyistä pidemmälle tulevaisuuteen katsovaksi. 
Tällainen tarve on olemassa. 
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Nykytilanteessa projektialueiden tuotannon ohjelmointi on helpompaa, 
koska projektiorganisaatiot ja resurssit ovat olemassa ja koska julkisten 
investointien ajoituksella pystytään melko luotettavasti arvioimaan 
asuntotuotannon ajallinen ja alueellinen kohdistuminen. Täydennysra-
kentamisalueella arviointi on haastavampaa, koska hankkeet ovat haja-
naisempia ja usein lähtevät yksityisen maanomistajan aloitteesta. Jois-
sain tapauksissa myös melko matalat asuntojen hinnat aiheuttavat täy-
dennysrakentamisalueella haasteita toteutuksen ajoitukselle, sillä hank-
keiden käynnistyminen on epävarmempaa. Myös täydennysrakentami-
sen osalta pitää pyrkiä siihen suuntaan, että kaavoitusohjelma ulottuisi 
nykyistä pidemmälle niin, että kymmenen vuoden alueittainen väestö-
ennuste olisi nykyistä luotettavampi. Tämä helpottaisi erityisesti pal-
veluhallintokuntien toimintaa ja mahdollistaisi kustannustehokkaan pal-
veluverkkosuunnittelun. Keskiössä on riittävä resursointi.

Ohjelmassa todetaan, että kaavoituksessa tulee ottaa huomioon alu-
een asuntojen nykyinen hintataso sekä arvioida millä ratkaisuilla luo-
daan uusia viihtyisiä asumisratkaisuja, mutta ei vaikeuteta toteutta-
miskelpoisuutta esimerkiksi kalliilla pysäköintiratkaisuilla. Tämä on hy-
vä tavoite, mutta esimerkiksi pelkästään maanvaraiseen pysäköintiin 
perustuvat suunnitteluratkaisut ovat usein ristiriidassa elinvoimaisen ja 
tiiviin kaupunkiympäristön tavoitteen kanssa. Helsingin kasvaessa tulee 
pyrkiä tiiviiseen kaupunkimaiseen rakentamiseen, jossa myös lähipal-
veluille on riittävästi käyttäjiä. Tehokas rakentaminen on tässä avaina-
semassa. Asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa kustan-
nustehokkuus on yksi arvioitava tekijä, mutta toteuttamiskelpoisuuteen 
vaikuttavat myös muut tekijät. 

Siellä, missä pysäköintivaatimukset uhkaavat kaavojen toteutumista tu-
lee harkita vähäautoisia ratkaisuja. Koska noin puolet helsinkiläisistä 
ruokakunnista on autottomia, ei ole vaikeata löytää asukkaita asuntoi-
hin, joihin ei kuulu pysäköintipaikkaa tontin sisällä. Lähtökohtana tulee 
olla, etteivät pysäköintimääräykset saa estää rakentamista. Toteutta-
malla pysäköinti vaiheittain voidaan pysäköintipaikkojen kysyntä ja tar-
jota pitää tasapainossa.

Helsingissä on käynnistymässä eri hallintokuntien yhteistyönä selvitys, 
jossa arvioidaan kuinka pysäköinti on tehokkaimmin järjestettävissä 
asukkaille, työntekijöille ja palveluille erilaisissa kohteissa. Selvitykses-
sä huomioidaan pysäköinnin hallinnointitavat, palvelukonseptit ja erilai-
set fyysiset pysäköintiratkaisut, rakennettavuutta unohtamatta. Pysäkö-
innin kustannusvaikutukset investointiin ja ylläpitoon arvioidaan työn ai-
kana. Lisäksi selvitetään sopimuksiin liittyvät vaikutukset ja lain mah-
dollistamat vaihtoehdot (mm. vaiheittain rakentamisesta). Selvityksen 
tuloksia testataan pilottikohteissa, joiden kaavoitus on sopivassa vaihe-
essa. 
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Tiiviissä kaupunkirakenteessa pysäköinnin toteuttaminen on kallista, 
koska toteutus on lähes aina tehtävä rakenteellisena. Pysäköintipaikko-
jen käyttö tulee saada mahdollisimman tehokkaaksi. Tähän pyritään 
keskitetyllä pysäköinnillä, nimeämättömillä paikoilla ja vuorottaispy-
säköinnillä. Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on monimuotoinen ja 
sekoittunut kaupunkirakenne, mikä edellyttää eri toimintojen sijoittumis-
ta samoille tonteille ja näiden vaihtelevien pysäköintitarpeiden ratkaise-
mista. Tämä asettaa haasteita, mutta toimivien ratkaisujen löytäminen 
hyödyttää kaupunkia ja sen asukkaita kokonaisvaltaisesti. Vuoden 
2015 joulukuussa on valmistunut seudullisena yhteistyönä toimisto- ja 
liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet. Vuoden 2016 
kesäkuuhun mennessä näiden avulla on tavoitteena tehdä tarkemmat 
toimisto- ja liiketilojen pysäköintipaikkojen laskentaohjeet Helsinkiin. 

On hyvä, että täydennysrakentamisalueella tehdään uudistuotannossa 
kaupungin maalla aina hallintamuototarkasteluja ja otetaan huomioon 
ympäröivä rakenne. Kestävän kaupunkikehityksen kannalta on tärkeää 
huolehtia alueiden sosioekonomisesta tasapainosta.

Myös ns. purkavan saneerauksen tulee olla yksi keino tehostaa kau-
punkirakennetta ja monipuolistaa asuntotarjontaa. Purkava saneeraus 
on vaihtoehto kun asunto-osakeyhtiö on huonossa kunnossa, sillä on 
suuri korjausvaje tai näköpiirissä on mittavia peruskorjauksia. Kysees-
sä on tyypillisesti asunto-osakeyhtiö tai usean yhtiön muodostama ko-
konaisuus, jossa on tarve putki-, hissi-, energia ja/tai julkisivuremonttei-
hin. Mahdollisia kohteita ovat erityisesti vuosina 1960-, 70- ja 80-luvuil-
la toteutetut rakennukset ja alueet. MAL-sopimus 2016-2019 pyrkii 
vaikuttamaan pelastuslain väestönsuojanormituksen merkittävään lie-
ventämiseen sekä asunto-osakeyhtiölain päätöksenteon helpottami-
seen täydennysrakentamisen edistämiseksi muun muassa selvittämällä 
mahdollisuudet lain yksimielisyysvaatimusten lieventämiseen. Helsingin 
näkökulmasta yksimielisyysvaatimuksen lieventäminen on ensiarvoisen 
tärkeä purkavan saneerauksen edistämiseksi. 

AM-ohjelmassa on syytä ottaa positiivinen kanta purkavan saneerauk-
sen maankäytöllisten edellytysten turvaamiseksi. Taloyhtiöiden tekni-
sen korjaamisen tai energiatehokkuusvaatimuksien päivityksessä kort-
telirakenteiden tehostaminen vanhaa purkamalla voi toteutuessaan li-
sätä huomattavasti asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja kaupunkiympäri-
stön koettua laatua. Purkavan saneerauksen edellytykset ovat parhaat 
hissittömissä 3-4 kerroksisissa taloyhtiöissä, jotka on aikoinaan toteu-
tettu hyville sijainneille alhaisella korttelitehokkuudella. Lisäedellytyksiä 
kiinteistön laajamittaiseen kehittämiseen on, mikäli korvaavan hank-
keen avulla on mahdollista nostaa merkittävästi korttelin rakentamiste-
hokkuutta joukkoliikenteen palvelualueella. 
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Täydennysrakentamista on viime vuosina pyritty määrätietoisesti edi-
stämään kaupungin eri virastoissa. Tavoitteena oleva täydennysraken-
tamisen koordinoinnin vahvistaminen entisestään on hyvä asia.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Ohjelmassa todetaan, että Helsingin asuntokannan kunnosta huolehdi-
taan ja energiatehokkuutta edistetään sekä asuntorakentamisessa että 
olemassa olevassa asuntokannassa. Asuntorakentamista kehitetään 
tukemalla erilaisten talotyyppien rakentamista, omatoimista rakennutta-
mista sekä erilaisten asumiskonseptien toteuttamista. Asuntojen sovel-
tuvuutta elinkaariasumiseen parannetaan ja edistetään hissien rakenta-
mista vanhaan asuntokantaan. Keskeiset tavoitteet on jaoteltu asunto-
kannan ja asuntorakentamisen kehittämiseen sekä kaupungin omaan 
asuntokantaan keskittyviin toimenpiteisiin.

Tavoitteena on jatkaa monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: 
lisätä vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosra-
kentamista sekä mahdollistaa seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toimii aktiivisesti näiden tavoitteiden mah-
dollistamiseksi. Monipuolinen kaupunki, jossa on vaihtelevia asumisen 
mahdollisuuksia, on kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite. Ryhmära-
kentamisen ja -rakennuttamisen sekä kaupunkimaisten pientalojen ra-
kentamisen edistäminen on tärkeää. Kaavoituksessa otetaan huomioon 
näihin käyttötarkoituksiin soveltuva tonttituotanto. Asemakaavallisesta 
rakennuskannan suojelusta todetaan, että se ei saa vaikeuttaa asunto- 
ja rakennuskannan kehittämistä. Tähän pyritään, mutta joissain tapa-
uksissa asemakaavallinen suojelu saattaa asettaa myös rajoitteita kiin-
teistökehittämiselle. 

Asuntokannan energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää. Asema-
kaavat mahdollistavat uusiutuvien ja ympäristöä vähän kuormittavien 
rakennusmateriaalien käytön.

Kaupunki kehittää määrätietoisesti omaa asuntokantaansa. Asuntokan-
nan kunnosta huolehditaan ja vuokrat sekä käyttövastikkeet pidetään 
kohtuullisina. Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii erityisesti täydennysra-
kentamiskaavoituksella tukemaan näiden tavoitteiden toteutumisedel-
lytyksiä.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

AM-ohjelmalla tähdätään siihen, että eri väestöryhmät pystyvät myös 
tulevaisuudessa asumaan Helsingissä. Asumisen suunnittelussa kiinni-
tetään erityistä huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiper-
heiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumis-
mahdollisuuksiin sekä maahanmuuttajataustaisen väestön ja pienten 
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asuntokuntien määrän kasvuun. Keskisimpänä tavoitteena on kau-
pungin asukasrakenteen monipuolisuus. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon 
asukasrakenteen monipuolisuudelle asetetut tavoitteet. Alueet kaavoi-
tetaan siten, että niiltä löytyy paljon erilaisia asumisvaihtoehtoja. Myös 
tämän tavoitteen saavuttamisessa keskiössä on hyvin toimiva yhteistyö 
jo kaavoitusvaiheessa, jotta hankkeet saadaan järkevästi toteutumaan.

Asukasrakenteen monipuolisuudesta huolehtimisessa avainasemassa 
on paitsi riittävä asuntotuotanto, myös alueiden kaupunkitilan laatu ja 
saavutettavuus. Sosioekonomisesti heikompien alueiden kannalta on 
tärkeää, että julkiset palvelut ovat korkeatasoisia, kaupunkitila on kun-
nossa ja liikenneyhteydet palvelujen ja työpaikkojen äärelle ovat kun-
nossa. Julkisten investointien kohdentamista mietittäessä myös nämä 
seikat tulee ottaa huomioon.

AM-ohjelma tulisi päivittää tulevan valtuuston strategiatyön yhteydessä.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se kä-
sitteli  asian Vp 3 asian Vp 6 jälkeen. 

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 26 a
Siellä, missä pysäköintivaatimukset uhkaavat kaavojen toteutumista tu-
lee harkita vähäautoisia ratkaisuja. Koska noin puolet helsinkiläisistä 
ruokakunnista on autottomia, ei ole vaikeata löytää asukkaita asuntoi-
hin, joihin ei kuulu pysäköintipaikkaa tontin sisällä. Lähtökohtana tulee 
olla, etteivät pysäköintimääräykset saa estää rakentamista. Toteutta-
malla pysäköinti vaiheittain voidaan pysäköintipaikkojen kysyntä ja tar-
jota pitää tasapainossa.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä varapu-
heenjohtaja Soininvaaran  vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohta 21 MUUTETAAN SEURAAVAKSI:

Neljäs ja viimeinen tavoite asuntotuotannon alla liittyy huoneistotyyppi-
jakauman ohjaamiseen. On tärkeää, että tontinluovutuksen yhteydessä 
huolehditaan alueiden monipuolisesta asuntokannasta. Keskeisintä on 
riittävän suuri asuntotuotannon kokonaisvolyymi. Näin vastataan sekä 
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pienten että perheasuntojen tarpeeseen. Ohjelmassa pyritään var-
mistamaan myös perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden 
makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannossa. 
Hitas-tuotannossa toteutetaan asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 
60–70 prosenttia perheasuntoina ja säätelemättömässä kerrostalotuo-
tannossa keskimäärin 30–50 prosenttia riippuen alueen olemassa ole-
vasta huoneistotyyppijakaumasta. Perheasuntojen määrän sääntely 
uustuotannossa on tarpeetonta alueilla, joilla perheasuntojen osuus 
asuntokannasta on ennestään suuri. Huoneistotyyppijakaumaa ohja-
taan pääasiassa tontinluovutusehdoissa. Valtion ja yksityisellä maalla 
voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta. Vuokra-
asuntojen kohdalla huoneistotyyppijakaumaa ei ohjata. 

Kannattaja: Matti Niiranen

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtaja 
Rautavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: UUSI KOHTA 42
AM-ohjelma tulisi päivittää tulevan valtuuston strategiatyön yhteydessä.

Kannattaja: Matti Niiranen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: muutetaan kohta (19) muotoon:

Kaupungin oman asuntotuotannon määrällinen tavoite on vähintään 1 
500 asuntoa vuodessa, joista puolet on tarkoitus toteuttaa ARA-vuokra-
asuntoina ja puolet Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoina. 
Säätelemättömiä asuntoja todetaan rakennettavan vain alueiden tasa-
painoisen
rakenteen varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tulee huolehtia riit-
tävästä kaavatuotannosta myös kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Kannattaja: Pekka Buttler

Vastaehdotus:
Jape Lovén: muutetaan kohta (17) muotoon:

Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittai-
sesta asuntotuotannosta seuraavasti:

-   30% on ARA-vuokra-asuntoja
-   35 % on välimuodon asuntoja 
-   35 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa 
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Kannattaja: Pekka Buttler

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Muutetaan kohta (15) muotoon:
 AM-ohjelman luonnoksessa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena 
on 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Tämä on 500 asuntoa enemmän ku-
in edelliseen AM-ohjelmaan kirjattu tavoite ja sama kuin kaupungin-
valtuuston nykyisen strategiaohjelman yhteydessä hyväksymä tavoite. 
MAL-sopimuksesta 6.4.2016 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan 
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6000 uutta asuntoa vuodessa ja 
597 500 k-m2 uutta kaavoitettavaa asuntokerrosalaa vuodessa. AM-
ohjelmaa on syytä tarkistaa vähintäänkin vastaamaan MAL-sopimuk-
sen tavoitteita. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tavoite tulisi olla vä-
hintään 7000 asuntoa vuodessa.

Kannattaja: Pekka Buttler

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21 f
Lautakunta esittää, että paineeseen lisätä nopeasti pienten asuntojen 
määrää vastattaisiin suosimalla perheasuntojen kiintiössä sivuasuntoja 
edellyttäen, että ne pysyvät samalla omistajalla kuin pääasunnot. Näin 
perheasuntoon muuttava voisi panna sivuasunnon vuokralle ja liittää 
sen takaisin pääasuntoon, kun on perheen koon kasvaessa tullut tarve 
suuremmalle asunnolle. 

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21 c Suomessa ei asuntopolitikalla kannusteta 
ikääntyneitä muuttamaan entisistä perheasunnoistaan pienempiin 
asuntoihin. Myyntihinnan erotusta ei verotuksen vuoksi esimerkiksi voi 
muuttaa lisäeläkkeeksi. Vanhusten palvelutalojen rakentaminen joudut-
taisi perheasuntojen vapautumista lapsiperheiden käyttöön sekä ARA-
asunnoista että vapaiden markkinoiden asunnoista.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21d
Lautakunta pitää kannatettavana, että Helsinkiin rakennetaan kysyntää 
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vastaavasti myös melko pieniä, alle 30 neliön asuntoja. Siksi lautakunta 
esittää, että asuntojen kokosääntelystä poistetaan suluissa olevat luvut 
perheasuntojen lukumääräosuuksista, koska kirjaimellisesti otettuina 
ne ohjaisivat toteuttamaan myös muut kuin perheasunnot keskikool-
taan melko suurina.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21b
Lautakunta pitää tärkeänä lapsiperheiden aseman turvaamista asunto-
tuotannossa. Siksi asuntojen koon sääntely on tarpeen. On myös 
pantava merkille lapsiperheiden kasvanut halua asua kantakaupungis-
sa. Toisaalta helsinkiläisistä ruokakunnista peräti 80 % on yhden tai 
kahden hengen ruokakuntia. Tässä joukossa on kuitenkin perheasunto-
ihin jääneitä ikääntyneitä pariskuntia ja leskiä. Niinpä kolmen huoneen 
ja sitä suuremmissa asunnoista 58 % on yhden tai kahden hengen ru-
okakuntien asuttamia. Helsinkiläisistä ruokakunnista noin kolmannes 
on sellaisia yhden tai kahden hengen ruokakuntia, joissa vanhimman 
asukkaan ikä on alle 45 vuotta.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 20 a
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hitas-sääntely toteuttaa 
nykyoloissa huonosti sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus asettaisi työryhmän selvittämään vaihtoehtoisia tapo-
ja toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa siten, että Hitas-politiikan alku-
peräiset tavoitteet toteutuvat. 

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 16 a
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tuli-
si edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän se-
kä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 
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asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuo-
tannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuo-
tannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaavatu-
otanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämistä, 
jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: 21 e Edelleen lautakunta esittää, että perheasuntojen 
osuutta tarkasteltaisiin tonttikohtaisuuden sijasta alueellisesti. Tällöin 
yhdessä korttelissa olevat townhouse -asunnot voisivat vähentää per-
heasuntojen määrää naapurikortteleissa. 

Kannattaja: Risto Rautava

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen Moi-
sion vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: muutetaan kohta (17) muotoon:

Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittai-
sesta asuntotuotannosta seuraavasti:

-   30% on ARA-vuokra-asuntoja
-   35 % on välimuodon asuntoja 
-   35 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa 

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 21 c Suomessa ei asuntopolitikalla kannusteta 
ikääntyneitä muuttamaan entisistä perheasunnoistaan pienempiin 
asuntoihin. Myyntihinnan erotusta ei verotuksen vuoksi esimerkiksi voi 
muuttaa lisäeläkkeeksi. Vanhusten palvelutalojen rakentaminen joudut-
taisi perheasuntojen vapautumista lapsiperheiden käyttöön sekä ARA-
asunnoista että vapaiden markkinoiden asunnoista.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: 20 a
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Hitas-sääntely toteuttaa 
nykyoloissa huonosti sille asetettuja tavoitteita. Lautakunta esittää, että 
kaupunginhallitus asettaisi työryhmän selvittämään vaihtoehtoisia tapo-
ja toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa siten, että Hitas-politiikan alku-
peräiset tavoitteet toteutuvat. 
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Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä varapuheenjohtaja Soinin-
vaaran vastaehdotuksen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohta 21 MUUTETAAN SEURAAVAKSI:

Neljäs ja viimeinen tavoite asuntotuotannon alla liittyy huoneistotyyppi-
jakauman
ohjaamiseen. On tärkeää, että tontinluovutuksen yhteydessä huolehdi-
taan alueiden monipuolisesta asuntokannasta. Keskeisintä on riittävän 
suuri asuntotuotannon kokonaisvolyymi. Näin vastataan sekä pienten 
että perheasuntojen tarpeeseen.
Ohjelmassa pyritään varmistamaan myös perheasunnoiksi soveltuvien 
eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistu-
sasuntotuotannossa. Hitas-tuotannossa toteutetaan asuinrakennusoi-
keudesta keskimäärin 60–70 prosenttia perheasuntoina ja säätele-
mättömässä kerrostalotuotannossa keskimäärin 30–50 prosenttia ri-
ippuen alueen olemassa olevasta huoneistotyyppijakaumasta. Perhea-
suntojen määrän ohjaus uustuotannossa on tarpeetonta alueilla, joilla 
perheasuntojen osuus asuntokannasta on ennestään suuri.
Huoneistotyyppijakaumaa ohjataan pääasiassa tontinluovutusehdoissa. 
Valtion ja yksityisellä maalla voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin 
perustuvaa ohjausta. Vuokra-asuntojen kohdalla huoneistotyyppijakau-
maa ei ohjata. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Muutetaan kohta (15) muotoon:
AM-ohjelman luonnoksessa asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena 
on 5 500 uutta asuntoa vuodessa. Tämä on 500 asuntoa enemmän ku-
in edelliseen AM-ohjelmaan kirjattu tavoite ja sama kuin kaupungin-
valtuuston nykyisen strategiaohjelman yhteydessä hyväksymä tavoite. 
MAL-sopimuksesta 6.4.2016 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan 
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6000 uutta asuntoa vuodessa ja 
597 500 k-m2 uutta kaavoitettavaa asuntokerrosalaa vuodessa. AM-
ohjelmaa on syytä tarkistaa vähintäänkin vastaamaan MAL-sopimuk-
sen tavoitteita. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tavoite tulisi olla vä-
hintään 7000 asuntoa vuodessa.

EI-ehdotus: 16 a
Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä asuntotuotantotavoitetta tuli-
si edelleen nostaa Helsinkiin kohdistuneen suuren asuntokysynnän se-
kä asuntojen hintojen ja vuokrien kohoamisen vuoksi. Vuoden 2019 
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asuntotuotannon tason tulisi olla vähintään 7 000 asuntoa. Vaikka tuo-
tannon välitön nostaminen on mahdotonta, toimet tulevan asuntotuo-
tannon nopeuttamiseksi tulisi käynnistää pikaisesti. Suurempi kaavatu-
otanto edellyttää kaupunkisuunnitteluviraston voimavarojen lisäämistä, 
jotta voidaan säilyttää kaavoituksen korkea laatu.

Jaa-äänet: 2
Jape Lovén, Jaakko Meretniemi

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Elina Moisio, 
Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä varapuheenjohtaja Soininvaaran ehdotus 
voitti äänin 7 - 2.

Tämän jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hy-
väksyä varapuheenjohtaja Soininvaaran voittaneen vastaehdotuksen 
mukaisen muutoksen lausuntoon.  

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: UUSI KOHTA 42
AM-ohjelma tulisi päivittää tulevan valtuuston strategiatyön yhteydessä.

Jaa-äänet: 1
Jape Lovén

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jaakko Meretniemi, Elina Moi-
sio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Pekka Buttler

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Rautavan vastaehdotus hy-
väksyttiin äänin 7 - 1, 1 tyhjä.

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: muutetaan kohta (19) muotoon: Kaupungin oman asuntotu-
otannon määrällinen tavoite on vähintään 1 500 asuntoa vuodessa, jo-
ista puolet on tarkoitus toteuttaa ARA-vuokra-asuntoina
ja puolet Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoina. Säätelemättö-
miä asuntoja todetaan rakennettavan vain alueiden tasapainoisen ra-
kenteen varmistamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tulee huolehtia riit-
tävästä kaavatuotannosta myös kaupungin omaan asuntotuotantoon.

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Elina Moisio, Matti Niiranen, Risto Rautava, 
Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 4
Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Jaakko Meretniemi

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  esittelijän ehdotus voitti äänin 5 - 4.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: muutetaan kohta (17) muotoon: Hallinta- ja rahoitusmuoto-
jen osalta AM-ohjelmassa linjataan vuosittaisesta asuntotuotannosta 
seuraavasti: 
-   30% on ARA-vuokra-asuntoja
-   35 % on välimuodon asuntoja 
-   35 % on sääntelemätöntä vuokra- ja omistustuotantoa 

Jaa-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Elina Moisio, 
Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 2
Jape Lovén, Jaakko Meretniemi

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 - 2.
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5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: 21 f
Lautakunta esittää, että paineeseen lisätä nopeasti pienten asuntojen 
määrää vastattaisiin suosimalla perheasuntojen kiintiössä sivuasuntoja 
edellyttäen, että ne pysyvät samalla omistajalla kuin pääasunnot. Näin 
perheasuntoon muuttava voisi panna sivuasunnon vuokralle ja liittää 
sen takaisin pääasuntoon, kun on perheen koon kasvaessa tullut tarve 
suuremmalle asunnolle. 

Jaa-äänet: 1
Pekka Buttler

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jaakko Meretniemi, Elina Moi-
sio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Jape Lovén

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä  varapuheenjohtaja Soininvaaran vastaeh-
dotus voitti äänin  7 - 1, 1 tyhjä.

03.05.2016 Pöydälle

26.04.2016 Pöydälle

09.02.2016 Palautettiin

02.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.03.2016 § 112
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma) luon-
noksesta seuraavan lausunnon:

Yleistä

AM-ohjelma on tärkein kaupungin asuntotuotantoa ja asuntotonttien lu-
ovutusta ohjaava strategia sekä määrällisten että laadullisten tavoittei-
den suhteen. Nyt lausuttavana olevassa toteutusohjelman luonnokses-
sa on tarkoitus päivittää vuoden 2012 asumisen ja maankäytön toteutu-
sohjelmassa vahvistettuja tavoitteita. AM-ohjelmaluonnos ei sisällä 
merkittäviä muutoksia jo voimassa oleviin tavoitteisiin. 

Meneillään olevat MAL-neuvottelut saattavat kuitenkin edellyttää nyt 
käsiteltävän ohjelmaluonnoksen päivittämistä saavutettua neuvottelutu-
losta vastaavaksi. Kiinteistölautakunta pitää perusteltuna, että mahdolli-
sen MAL-sopimuksen asettamat vaatimukset asuntotuotannolle kirjat-
taisiin suoraan hyväksyttävään AM-ohjelmaan, jotta kaupungin keskei-
set asuntopoliittiset tavoitteet tulevat kirjatuksi kokonaisuudessaan yh-
teen strategiaohjelmaan. Kiinteistölautakunta edellyttää, että mikäli 
MAL-neuvottelujen tulos merkittävästi poikkeaa ennakoidusta sellaisis-
sa kysymyksissä, jotka kuuluvat kiinteistölautakunnan toimialaan, tuo-
daan lautakunnalle uusi, tätä lausuntoa täydentävä lausuntoehdotus 
kaupunginhallitukselle.

Maankäytön tavoitteet

Maapolitiikka

AM-ohjelmaluonnoksessa ei esitetä muutoksia aiempiin kirjauksiin. Ki-
inteistölautakunnan näkemyksen mukaan vuoden 2012 AM-ohjelman 
tavoitteet ja kirjaukset ovat tukeneet kaupungin maanhankintaa ja maa-
politiikan toteutumista eikä välittömiä muutostarpeita siten ole.  

Uuden, laadittavana olevan yleiskaavan toteuttaminen ja asuntotuotan-
totavoitteiden mahdollinen kasvaminen edellyttävät kuitenkin toden-
näköisesti lähivuosina tehtävää kaupungin maapoliittisten käytäntöjen 
kokonaistarkastelua ja päivittämistä, jotta tulevien vuosien ja vuosikym-
menten kaupunkirakentamista pystytään kustannustehokkaasti edi-
stämään. Tämä tarkastelu muodostaa itsenäisen, AM-ohjelmasta erilli-
sen kokonaisuuden, mutta AM-ohjelmassa ja muissa kaupungin strate-
gisissa ohjelmissa asetetut tavoitteet vaikuttavat tarkastelun sisältöön 
ja painopisteisiin.

Asuntotuotannon määrälliset tavoitteet yleisesti
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Ohjelmaluonnoksen mukaan asuntotuotannon määrällinen tavoite on 
vähintään 5 500 asuntoa vuodessa. Määrä on 500 asuntoa enemmän 
kuin edellisessä, vuonna 2012 hyväksytyssä toteutusohjelmassa. 
Asuntotuotannon kokonaistavoite nostettiin 5 500 asuntoon kuitenkin jo 
vuonna 2013 kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupungin strategiao-
hjelman vuosille 2013 - 2016.

Laskennallisesti kokonaistuotantomäärästä tavoitteena olisi toteuttaa 
3 960 asuntoa kaupungin maalle, 440 asuntoa valtion maalle ja 1 100 
asuntoa yksityiselle maalle. Kaupungin maalle toteutettavien asuntojen 
osuus tulee olemaan siten noin 72 %. Kaupungin oman tuotannon ta-
voitteena olisi edelleen 1 500 asuntoa. 

Asetettu 5 500 asunnon tavoite on haasteellinen ja edellyttää käytän-
nössä kerrostalomaista tuotantoa. Myös väestönkasvu sekä sitä koske-
vat ennusteet puoltavat korkeaa kokonaistavoitetta.

Tonttipolitiikka ja kaavavaranto

Sekä laadittavien asemakaavojen että luovutettavien tonttien määriä on 
nostettu vuoden 2012 ohjelman tasosta.

Ohjelmaluonnoksen kaavoitusta koskevien maankäytöllisten tavoittei-
den mukaan asemakaavavarannon tulisi mahdollistaa vähintään viiden 
vuoden asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman 
mukaan. Asemakaavoja tulisi laatia asuntotuotantoon vuosittain vähin-
tään 562 500 k-m². Tavoitetta voidaan pitää kannatettavana. Kaava-
varannon pitäminen riittävän suurena on välttämätöntä vuosittaisen 
asuntotuotannon mahdollistamiseksi. Määrällisten tavoitteiden ohella 
myös kaavan toteutuskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Tästä syystä ohjelmaluonnokseen sisällytettyä kirjausta, jonka mukaan 
asemakaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää ja poikkea-
mispäätösten tarvetta vähentää, voidaan pitää erityisen kannatettava-
na.   

Ohjelmaluonnoksen mukaan tontinvarausten ja -luovutusten suhteen 
tavoitteena on pitää tontinvarauskanta tasolla, joka mahdollistaa vähin-
tään neljän vuoden asuntorakentaminen kaupungin omalle maalle oh-
jelmassa määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Vuo-
sittain asuntotuotantoon tulisi tällöin varata ja luovuttaa tontteja vähin-
tään 360 000 k-m² (vuoden 2012 AM-ohjelman mukainen tavoite oli 
325 000 k-m²) eli noin 4 000 asuntoa vastaava määrä. 

Tontinvarauskanta on viime vuosina vastannut asetettuja tavoitteita. Vi-
ime syksynä tontteja oli varattuina noin 20 500 asunnon rakentamisek-
si, mikä periaatteessa mahdollistaisi asuntorakentamisen yli viideksi 
vuodeksi. Tonttien varausaika on yleensä noin kaksi vuotta ja tavoittee-



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 365 (610)
Stadsfullmäktige

Kaj/3
22.06.2016

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

na on, että tontit saadaan tänä aikana rakentamiskelpoisiksi ja rakente-
ille. Viime vuosina tontteja on kuitenkin enenevässä määrin varattu jo 
kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa, jolloin tonttien rakentamiskelpoi-
siksi saattaminen voi viedä useita vuosia. Asuntotuotantotavoitteiden 
saavuttamisen ongelmana ei siten niinkään ole ollut varattujen tonttien 
määrä, vaan niiden saaminen rakentamiskelpoisiksi asuntohankkeiden 
viivytyksettömän etenemisen edellyttämässä aikataulussa. Kiinteistötoi-
mella on vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tonttien rakentamiskel-
poisiksi saattamiseen.    

Edellä mainitut tonttien rakentamiskelpoisiksi saattamisen haasteet se-
kä lähivuosina todennäköisesti vallitseva heikko taloudellinen tilanne 
asettavat kiinteistötoimelle merkittäviä haasteita saavuttaa asetettu ta-
voite, vaikka yksittäisinä vuosina tavoitteisiin voidaan luonnollisesti 
päästä. Esimerkiksi viime vuosina tontteja on luovutettu vain noin 
150 000 - 280 000 k-m²/vuosi, vaikka kaupungissa on rakenteilla sama-
naikaisesti monia houkuttelevia aluerakentamiskohteita.   

Tulevan AM-ohjelman asettamien määrällisten luovutustavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää kaupungin asuntotuotantoprosessin merkit-
tävää sujuvoittamista. Tämä työ on jo aloitettu, josta osoituksena on vii-
me vuosien lisääntyneet asuntotuotantomäärät. Vireillä oleva teknisten 
virastojen toimitilahanke sekä johtamisjärjestelmän uudistus luonevat 
edellytyksiä jatkaa sujuvoittamistyötä. 

Tontinluovutustavoitteiden saavuttaminen edellyttää edellä mainitun li-
säksi kaupungin rajallisten resurssien keskittämistä entistä tarkemmin 
vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin. Käytännössä tämä tar-
koittaa kaavoitus-, infra- ja tontinluovutusresurssien kohdentamista su-
urelta osin kerrostalo- ja kerrostalomaisen asuntotuotannon edistämi-
seen. Priorisoinnin tarve korostuu entisestään, mikäli asuntotuotantota-
voitteita nostetaan vielä ohjelmaluonnoksessa esitettyäkin korkeammik-
si.  

Kiinteistötoimen osalta kantakaupunkimaisen tehokkaan ja laajoja tek-
nisiä ja toiminnallisia yhteisjärjestelyjä edellyttävän rakentamisen li-
sääntyminen sekä täydennysrakentamishankkeiden edellyttämät 
maanhankinta- ja sopimusjärjestelyt ovat jo lisänneet työmääriä merkit-
tävästi. Tontinluovutustavoitteiden noustessa tulee maanhankinta- ja 
tontinluovutusprosessien sujuvoittamisen lisäksi huolehtia myös kiintei-
stötoimen henkilöstö- ja maanhankintaresurssien riittävyydestä.

Asemakaavoitus

Seuraavien vuosien asemakaavoituksella tulee olemaan ratkaiseva 
merkitys asuntotuotannon määrällisten sekä hallintamuotojakaumalle 
asetettavien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Riittävän kaavoitetun 
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tonttivarannon lisäksi laadittavien asemakaavojen tulee olla myös si-
sällöltään sellaisia, että ne luovat edellytykset kohtuuhintaiselle ja ra-
kennusteknisesti riskittömälle rakentamiselle. 

Asemakaavat tulee laatia ottamalla huomioon erityisesti kaavoitettavan 
alueen sijainnin asettamat taloudelliset ja muut realiteetit. Näin ollen 
asemakaavoja laadittaessa tulee huomioida muun muassa kaavoitetta-
valle alueelle rakennettavien asuntojen oletettu realistinen myyntihinta 
ja vuokrataso, jotka asettavat keskeisen rajoitteen sille, kuinka korkeik-
si tonttien rakennuskustannukset voivat nousta, jotta hankkeet olisivat 
vielä toteutuskelpoisia. Mikäli esimerkiksi omistusasuntohankkeen ra-
kentamiskustannukset ylittävät tai ovat hyvin lähellä oletettua asuntojen 
myyntihintaa, tontit eivät ole rakennuttajien ja rakentajien kannalta kiin-
nostavia ja ne jäävät helposti toteutumatta tai niiden toteutus viivästyy 
merkittävästi. Vastaavasti ara-asuntojen rakentamisen korkea hinta 
johtaa helposti kohtuuttomiin asumiskustannuksiin.

Asemakaavoituksessa tulisikin jatkossa kiinnittää erityistä huomiota 
asemaavasta ja sen määräyksistä aiheutuviin tonttien rakentamiskust-
annuksiin ja siihen, mikä on näiden suhde asuntojen markkinahintaan/-
vuokraan. Liian yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä tulisi ohjelmaluon-
noksessa asetetun tavoitteen mukaisesti välttää.

Asuntotuotannon määrällisten tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea 
tontinluovutuksella mm. kumppanuuskaavoitusta lisäämällä. Jotta 
kumppanuuskaavoituksella voidaan aidosti nopeuttaa asuntohankkei-
den toteutumista, tulisi kaavoitetut tontit saada rakentamiskelpoisiksi vi-
imeistään noin puolen vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueiden katu- ja infrasuunnittelu 
sekä tonttien esirakentamisen suunnittelu ja osin myös näiden toteutta-
minen aloitetaan hyvissä ajoin jo kaavoitusvaiheessa. Lisäksi tulee hu-
olehtia siitä, että kadunrakentamiselle ja tonttien esirakentamiselle oso-
itetaan vuosittain riittävät määrärahat.

Kaavoituksen resursseja tulisi tulevina vuosina kohdistaa erityisesti niil-
le alueille, jotka mahdollistavat kerrostalovaltaisen asuntotuotannon to-
teuttamisen. Lisäksi nykyisellään osayleiskaavoissa tai asemakaavois-
sa pientaloalueiksi osoitetut vielä toteutumattomat alueet tulisi kartoit-
taa ja niiden kaavoittamista kerrostalovaltaiseen asumiseen tutkia, jotta 
alueiden toteutuksen edellyttämistä panostuksista saataisiin paras 
mahdollinen hyöty.

Hallinta- ja rahoitusmuotojakauma

AM-ohjelmaluonnoksen mukaan kaupungin asuntotuotannosta edel-
leen yhteensä 60 % olisi säänneltyä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. 
Säännellyn (yleensä omakustannusperusteisen) asuntotuotannon osu-
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uden pitämistä korkealla tasolla voidaan pitää perusteltuna ja kanna-
tettavana. Riittävä kohtuuhintainen vuokra-asuntotarjonta on välttä-
mätöntä työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi. Näistä tavoitteista on 
kuitenkin jo nykyisinkin jääty jälkeen, koska yksityiselle ja valtion maalle 
ei ole toteutunut säänneltyä tuotantoa kuin marginaalisesti. Kaupungin 
luovuttamien tonttien osalta AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuoto-
jakauma on kuitenkin toteutunut lähes tavoitteiden mukaisesti, vaikka 
määrällisistä tavoitteista on jääty jälkeen. 

Ohjelmaluonnoksessa määritellään asuntotuotannon vuosittainen 
hallinta- ja rahoitusmuototavoite seuraavasti:

- 25 % ara-vuokra-asuntoja (1 375 asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nu-
orisoasuntoja)

- 35 % välimuodon asuntoja (1 925 asuntoa)

- 40 % sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 200 asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa on näin ollen esitetty muutettavaksi 
siten, että ara-tuotantoon luetaan kuuluvaksi opiskelija- ja nuorisoasun-
totuotanto, joka aikaisemman toteutusohjelman mukaan laskettiin väli-
muodon tuotantoon. Samalla ara-vuokra-asuntojen kokonaismäärää 
esitetään nostettavan 5 %. 

Kiinteistölautakunta ei sinällään näe estettä esitetylle muutokselle, mut-
ta muutoksen myötä tulee huolehtia siitä, että tavanomainen pitkän kor-
kotuen osuus tuotannosta on riittävä. Yksittäisinä vuosina normaalin 
ara-tuotannon ja opiskelija-/erityisryhmille suunnatun ara-tuotannon 
suhteellisen osuuden tulisi voida kuitenkin vaihdella merkittävästikin, 
koska pienasuntovaltaiset opiskelija-asuntokohteet ovat usein suuria ja 
niiden vaikutus yksittäisen vuoden ara-vuokra-asuntojen määriin voi si-
ten olla merkittävä.

Tavallisen ara-vuokra-asuntotuotannon osalta huomion arvoista on, et-
tä ara-tuotannolle on jo nykyisellään vaikea löytää tontteja niihin liittyvi-
en kustannus- ja rakennusteknisten haasteiden vuoksi. Lisäksi Helsing-
issä on runsaasti alueita, joilla ara-tuotannon merkittävä lisääminen ei 
ole segregaatiosyistä enää perusteltua. Tällaisia alueita ovat useat täy-
dennysrakentamisalueet, mikä rajoittaa huomattavasti mahdollisuuksia 
osoittaa tontteja ara-vuokratuotantoon. Käytännössä siis lisääminen vo-
isi merkitä sitä, että ara-hankkeita pitäisi keskittää merkittävästi projek-
tialueille, mikä puolestaan voi johtaa näiden alueiden asuntokannan yk-
sipuolistumiseen. 

Sipilän hallitusohjelmassa on esitetty tulorajojen liittämistä ara-vuokra-
asuntojen asukasvalintaan sekä toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden 
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ja vaikeasti työllistyvien erityistä suosimista asukasvalinnassa. Tämä ei 
kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan edistä tavoitetta vuokratalo-
jen monipuolisesta asukasrakenteesta eikä sosiaalisesti tasapainoisista 
asuinalueista. Huono-osaisuuden keskittyminen aiheuttaa vakavan 
segregaatiouhan ara-vuokrataloihin ja ara-vuokratalovaltaisille alueille. 
Edelleen tulorajajärjestelmä muodostaisi asukkaille todennäköisesti 
merkittävän kannustinloukun.     

Mikäli hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset toteutuvat nyt julkisuudessa 
esitetyn kaltaisina, kiinteistölautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi 
selvittää kaupungin mahdollisuudet oman, valtion sääntelystä riippu-
mattoman, järkiperäisemmän järjestelmän luomiseksi kohtuuhintaisen 
vuokra-asuntotuotannon toteuttamiselle. Tämä tuotanto tulisi tällöin lu-
kea ara-vuokra-asuntotuotannolle asetettuun hallinta- ja rahoitusmuoto-
osuuteen kuuluvaksi.   

Kaupunki on viime vuosina luovuttanut asuntotontteja ns. hintakontrol-
loituun omistusasuntotuotantoon, jossa asuntojen laatutaso on valvottu, 
mutta vain asunnon ensimyynnin hinta on säädelty. Alan toimijat ovat 
ottaneet mallin myönteisesti vastaan. Malli on toimiva erityisesti 
(esikaupunki)alueilla, joissa asuntojen rakentamiskustannusten ja 
markkinahintojen välillä ei ole erityisen suurta eroa. Hintakontrolloitu 
asuntotuotanto tulisi kiinteistölautakunnan mielestä lukea välimuodon 
asuntotuotantoon kuuluvaksi ja siten sisällyttää välimuodon asuntotuo-
tannon osuuteen. 

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan Hitas-sääntelyn alainen tu-
otanto tulisi jatkossa keskittää entistä enemmän kantakaupunkiin sekä 
uusille projektialueille Jätkäsaareen, Kalasatamaan sekä Kruunuvuo-
renrantaan. Näille alueille toteutettaville Hitas-asunnoille on suuri ky-
syntä. Esikaupunkialueilla puolestaan edellä mainittu hintakontrolloitu 
asuntotuotanto on käyttökelpoinen vaihtoehto.

Alueellinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma

Alueellisen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman ohjaus on tärkeä väline 
segregaation torjumiseksi. Helsingissä keskeinen periaate on ollut jo pi-
dempään monipuolisen ja sekoitetun hallinta- ja rahoitusmuotoraken-
teen varmistaminen.

On hyvä huomioida, että kokonaistavoitteisiin pääseminen edellyttänee 
kaupungin maalle toteutettavalta asuntotuotannolta ainakin jossakin 
määrin kokonaistavoitteesta poikkeavaa jakaumaa, koska ara-tuotan-
toa toteutuu yksityiselle ja valtion maalle todennäköisesti hyvin vähän 
ja esimerkiksi hintakontrolloitu ja Hitas-tuotanto toteutetaan pelkästään 
kaupungin maalle.
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Kaupungin oma asuntotuotanto

Ohjelmaluonnoksen mukaisesti kaupungin oman asuntotuotannon ta-
voite on 1 500 asuntoa vuodessa. Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vu-
okra-asuntoa ja 750 välimuodon asuntoa. Kaupungin oman asuntotuo-
tannon osalta merkittävin toimija on asuntotuotantotoimisto (Att), ja 
Att:n hankkeiden menestymisellä on olennainen vaikutus tontinlu-
ovutukseen.

Ohjelmaluonnoksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti ara-vuokra-
asuntotuotannon määrä kokonaistuotannosta on 25 % eli 1 375 asun-
toa. Tästä määrästä nuoriso- ja opiskelija-asumiseen on varattu 300 
asuntoa, jolloin tavallisen ara-tuotannon määrä on 1 075 asuntoa. 
Tästä kaupungin maalle tulisi toteuttaa noin 774 asuntoa, koska kau-
pungin maan osuus tuotannosta on 72 % ohjelmassa esitetyn mukaan.

Käytännössä Att:n ara-tuotantotavoite tarkoittaa sitä, että Att:n tulee to-
teuttaa lähes kaikki kaupungin maalle rakennettavat ara-asunnot. Tällö-
in asunnot myös säilyvät varmasti kohtuuhintaisina. Viime vuosina tuo-
tannon määrällisistä tavoitteista on kuitenkin jääty säännöllisesti jäl-
keen, joten tältä osin Att:n tulisi selkeästi tehostaa ja kehittää toimin-
taansa. Att:lle on tällä hetkellä varattuina tontteja lähes 6 700 asunnon 
rakentamista varten. Näistä runsaat 3 500 asuntoa on varattu ara-tuo-
tantoon. 

Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Ohjelmaluonnoksen mukaan asuntotuotannon huoneistotyyppijakau-
man ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutusehtoihin, joista sovi-
taan lopullisesti tontinluovutusvaiheessa. Sääntely koskee vain omistu-
sasuntotuotantoa. 

Viime toteutusohjelmassa käyttöön otettu uusi huoneistotyyppijakau-
man ohjausmalli on käytännössä osoittautunut varsin toimivaksi ja se 
mahdollistaa aiempiin ohjausmalleihin verrattuna huomattavasti parem-
min myös pienempien asuntojen toteuttamisen. Ohjausmalli näyttäisi 
toteuttavan järkevän kokoisia asuntoja sekä hankkeiden että perheiden 
näkökulmasta. Rakennuttajilta on saatu asian tiimoilta myönteistä pa-
lautetta, ja huoneistotyyppijakauman ohjaamisen jatkamiseen tältä poh-
jalta suhtaudutaankin myönteisesti. Joustava huoneistotyyppijakauman 
ohjaus tontinluovutusvaiheessa on edistänyt tuotantotavoitteiden 
saavuttamista, koska ohjauksen mitoituksessa on voitu huomioida kul-
loinenkin markkinatilanne sekä kulloisenkin hankkeen ja alueen erityis-
piirteet.

AM-ohjelmaluonnoksen kirjauksen mukaan tontin asemakaavan mukai-
sesta asuinrakennusoikeudesta tietty prosenttiosuus osoitetaan perhe-
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asunnoille, joita määrittää makuuhuoneiksi soveltuvien huoneiden 
määrä (vähintään kaksi). Vain näiden perheasuntojen keskipinta-alaa 
säädellään. Kirjausta tulisi muuttaa niin, että asuinrakennusoikeuden 
sijaan puhuttaisiin tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta. Tämä 
yksinkertaistaa sääntelymallia, koska tällöin esimerkiksi porrashuonei-
den koko ym. hankekohtaiset tekijät eivät vaikuttaisi laskentaan. Muu-
tos on lähinnä tekninen ja sitä on noudatettu jo nykyisellään asuntotont-
tien varausehdoissa.

Asuntotuotannon edistäminen täydennysrakentamisalueilla

Projektialueiden lisäksi myös täydennysrakentamisalueilla tapahtuvalla 
rakentamisella tulee olemaan merkittävä rooli asuntotuotannon määräl-
listen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Valmisteilla olevassa yleis-
kaavassa on osoitettu runsaasti hyvin tehokasta rakentamista esikau-
punkialueiden olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Lisäksi Rai-
dejokeri antaa hyvät mahdollisuudet rohkeaan kantakaupunkimaiseen 
rakentamiseen. 

Täydennysrakentamiskaavojen toteuttamisen vaatimien alue- ja sopi-
musjärjestelyiden toteuttaminen tulee asettamaan merkittäviä haasteita 
kiinteistötoimen maanhankinnan ja tontinluovutuksen resurssien riittä-
vyydelle. Täydennysrakentamisen edistämiseksi kaupungin tuleekin lä-
hivuosina kehittää ja sujuvoittaa merkittävästi nykyisiä prosessejaan 
sekä varata täydennysrakentamisalueiden toteutukseen riittävät henki-
löstö- ja muut resurssit. Lisäksi kaupungin tulisi pyrkiä vaikuttamaan 
myös siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä kehitetään täyden-
nysrakentamista edistävään suuntaan.

Asuntotonttien täydennysrakentamista edistetään sekä kaupungin vuo-
kratonteilla että yksityisessä omistuksessa olevilla tonteilla. Täyden-
nysrakentamiskorvausneuvotteluissa (vuokratontit) ja mahdollisissa 
maankäyttösopimusneuvotteluissa (yksityiset tontit) on kyse täyden-
nysrakentamisen mahdollistavan kaavoituksen tuoman nettoarvonnou-
sun jakamisesta osapuolten kesken. Täydennysrakentamiskorvausme-
nettelyssä vuokralainen saa nykyisellään lähtökohtaisesti 1/3 tästä ar-
vonnoususta, kun taas yksityinen maanomistaja saa lähtökohtaisesti 
arvonnousun kokonaisuudessaan miljoonaan euroon asti ja tämän ylit-
tävästä osuudesta 65 %. 

Täydennysrakentamishankkeiden toteutusedellytysten parantamiseksi 
täydennysrakentamiskorvaus- ja maankäyttösopimusmenettelyä tulee 
jatkossa kehittää. Menettelyjä kehitettäessä tulee täydennysrakentami-
sen houkuttelevuuden varmistamisen lisäksi huomioida myös muun 
ohella kaupungin maanhankintaan ja talouteen liittyvät näkökohdat. Ki-
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inteistöviraston tonttiosastolla on vireillä täydennysrakentamista koske-
vien korvausperiaatteiden uudistaminen. 

Täydennysrakentamishankkeiden toteutumisen kannalta keskeisenä 
vaikeuttavana tekijänä voidaan nykyisellään pitää täydennysrakentami-
sen vaatimaa pysäköinnin järjestämistä. Tästä syystä kaupungin py-
säköintinormia tulee kehittää ja pysäköintipaikkojen toteutukselle ja hal-
linnoinnille löytää uusia malleja. Kaupungilla tulisi lisäksi jatkossa olla 
nimettynä taho, jolle täydennysrakentamisalueiden pysäköintijärjestely-
jen suunnittelu ja toteutuksen ohjaus kuuluu. Kiinteistölautakunnan mi-
elestä voisikin olla perusteltua, että kiinteistövirastolle osoitettaisiin täl-
laista tehtävää varten lähivuosina henkilöresurssi.

Lopuksi

Monipuolisen, laadukkaan ja riittävän asuntotarjonnan turvaaminen tu-
lee olemaan kaupungin keskeisimpiä tavoitteita seuraavina vuosina. Ki-
inteistölautakunta pitää AM-ohjelmaluonnosta ja siinä esitettyjä tavoitte-
ita kannatettavina edellä mainituin huomautuksin. 

B

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle AM-ohjelman valmis-
telun yhteydessä tehdyistä toivomusponsista seuraavan lausunnon:

AM-ohjelman valmistelun aikana on tehty yhteensä 11 toivomuspontta, 
jotka on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa AM-
ohjelman käsittelyn yhteydessä. Kaupunginkanslia on laatinut ponsista 
liitteenä nro 2 olevan muistion. Muistio sisältää kaupunginkanslian laati-
mat vastausluonnokset esitettyihin ponsiin.  

Toivomusponsien osalta kiinteistölautakunta toteaa, että sen toimialaan 
kuuluvina voitaneen pitää liitteenä nro 2 olevan muistion mukaisessa 
järjestyksessä ponsia nrot 1 - 4 ja 7 - 11.

Kiinteistölautakunta pitää kaupunginkanslian laatimia liitteenä olevasta 
muistiosta ilmeneviä vastausluonnoksia pääosin perusteltuina ja kan-
natettavina. Kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon edistämistä ko-
skevan ponnen osalta (ponsi nro 7) kiinteistölautakunta toteaa kuiten-
kin seuraavaa: 

Ponnessa edellytetään kaupungin selvittävän, voiko kohtuuhintaisten 
omistusasuntojen tekemistä vauhdittaa tarjoamalla vuokratalovaltaisten 
alueiden tontteja rakennuttajille erityisen edulliseen hintaan ja/tai kytke-
mällä niiden rakennuttaminen haluttujen alueiden tonttien tarjouskilpai-
luihin.
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Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan vuokratalovaltaisten aluei-
den tonttien tarjoamista edullisempaan hintaan voidaan harkita, jos 
samalla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja menettelyn 
läpinäkyvyys. Tämä edellyttää tonttien luovuttamisen osalta julkisen 
haun järjestämistä sekä asiasta tiedottamista ennakkoon hyvissä ajoin. 
Menettely voisi tulla harkittavaksi muun muassa laajemmilla täyden-
nysrakentamiseen kaavoitettavilla tai kaavoitetuilla alueilla, kuten esi-
merkiksi Meri-Rastilan alueella, joka on nykyisellään huomattavan vuo-
kra-asuntovaltainen ja jonne on suunnitteilla merkittävää täydennysra-
kentamista. Lautakunta toteaa kuitenkin, että mahdollisia tonttien hin-
nanalennuksia tulee käyttää aina harkiten ja lainsäädännön asettamat 
reunaehdot huomioiden. Mikäli alennuksia päätetään myöntää, tulisi tä-
män tapahtua maanvuokrasta myönnettävin määräaikaisin alennuksin. 
Tontteja ei siis tulisi myydä alle kohtuullisena pidettävän käyvän arvon.

Kiinteistölautakunta pitää sen sijaan ongelmallisena vuokratalovaltais-
ten alueiden tonttien sekä halutumpien alueiden tonttien luovutuksen 
kytkemisen toisiinsa, koska lähtökohtaisesti on jo vaikea arvioida, millo-
in tontti on niin houkutteleva, että se saa rakennuttajan aloittamaan vä-
hemmän kiinnostavalta alueelta luovutetun tontin rakentamisen. Tontti-
en haluttavuus vaihtelee tonttikohtaisesti myös kaikkein kiinnostavimpi-
en alueiden sisällä, joten varmuutta kytkösten toimivuudesta ei ole. Tä-
män tyyppisten järjestelyiden osalta tulee lisäksi huomata, että järjes-
telyyn sisällytettävän houkuttelevan ja rakentamiskelpoisen tontin ra-
kentaminen saattaisi kytköksen vuoksi viivästyä, koska vähemmän 
houkuttelevan ja haastavamman tontin rakentaminen tulisi joka tapa-
uksessa aloittaa ennen kuin voitaisiin sallia järjestelyyn sisältyvän hou-
kuttelevan tontin rakentamisen aloittaminen. Järjestelyn negatiivinen 
vaikutus tonttien rakentumiseen saattaisi laajeta entisestään, mikäli jär-
jestelyn houkuttelevampi tontti sijoittuu kantakaupunkimaiseen tiivii-
seen kaupunkirakenteeseen (esim. umpikortteli), jolloin sen rakentami-
sen viivästyminen voisi puolestaan heijastua negatiivisesti viereisten 
tonttien rakentumiseen jne. Tällä tavalla useamman tontin rakentamisa-
ikataulu tulee helposti sidotuksi yhteen, ja järjestelyn vaikutuksia olisi 
vaikea ennakoida.    

Tällä hetkellä käytössä on ns. jatkuva tonttihaku sellaisten tonttien osal-
ta, jotka ovat vähintään kerran kuulutettu julkisesti haettaviksi mutta jot-
ka ovat jääneet syystä tai toisesta varaamatta. Käytännössä tämä me-
nettely on osoittautunut toimivaksi, sillä jatkuvassa haussa olevat tontit 
lähtevät saadun kokemuksen mukaan rakenteille pikku hiljaa, mutta ta-
saisella tahdilla yksi toisensa jälkeen. On sinällään positiivista, että 
kaupungilla on koko ajan tarjolla erilaisia tontteja eri puolilta Helsinkiä 
esim. uusille rakennusalan toimijoille. Lautakunnan mielestä nykyistä 
menettelyä tulisikin jatkaa eikä ainakaan laajemmin siirtyä tontinvaraus-
ten kytkemiseen. Huomionarvoista lisäksi on, että tonttien hidas liikke-
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elle lähtö johtuu usein asemakaavaratkaisuista eikä esim. niinkään alu-
een vuokratalovaltaisuudesta. Tällaiset asemakaavaratkaisusta johtu-
vat ongelmat tulisi aina ensisijaisesti ratkaista kaavamuutoksella tai 
poikkeamispäätöksellä eikä edellä kuvatun tyyppisillä järjestelyillä.

Käsittely

10.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jasmin Hamid: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen A kohdan Hallinta- ja rahoitusmuotojakauma nel-
jänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen 
virke: Samalla pyritään kasvattamaan opiskelija-asuntojen määrää.

Kannattaja: Erkki Perälä

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen A kohdan Yleistä toiseen kappaleeseen lisätään 
uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Kiinteistölautakunta edellyt-
tää, että mikäli MAL-neuvottelujen tulos merkittävästi poikkeaa ennako-
idusta sellaisissa kysymyksissä, jotka kuuluvat kiinteistölautakunnan to-
imialaan, tuodaan lautakunnalle uusi, tätä lausuntoa täydentävä 
lausuntoehdotus kaupunginhallitukselle.

Kannattaja: Jaana Aaltonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen A kohdan Hallinta- ja rahoitusmuoto-
jakauma neljänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen 
viimeinen virke: Samalla pyritään kasvattamaan opiskelija-asuntojen 
määrää.

Jaa-äänet: 5
Jaana Aaltonen, Antti Hytti, Sole Molander, Olli Sademies, Timo Tossa-
vainen

Ei-äänet: 3
Jasmin Hamid, Erkki Perälä, Joonas Pulkkinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Juha Hakola
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen A kohdan Yleistä toiseen kappalee-
seen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Kiinteistölaut-
akunta edellyttää, että mikäli MAL-neuvottelujen tulos merkittävästi 
poikkeaa ennakoidusta sellaisissa kysymyksissä, jotka kuuluvat kiintei-
stölautakunnan toimialaan, tuodaan lautakunnalle uusi, tätä lausuntoa 
täydentävä lausuntoehdotus kaupunginhallitukselle.

Jaa-äänet: 2
Sole Molander, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 4
Jaana Aaltonen, Antti Hytti, Joonas Pulkkinen, Olli Sademies

Tyhjä: 2
Jasmin Hamid, Erkki Perälä

Poissa: 1
Juha Hakola

25.02.2016 Pöydälle

11.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 02.03.2016 § 33

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
ma 2016 -luonnoksesta ja Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön to-
teutusohjelman vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhteydessä jä-
tetyistä siihen liittyvistä toivomusponsista. Lisäksi lausunnossa otetaan 
lyhyesti kantaa ympäristöministeriölle laadittuun esitykseen uudesta 
korkotukimallista.
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Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta ja sen alainen Helsingin 
kaupungin asuntotuotantotoimisto vastaavat kaupungin oman asuntotu-
otannon ja korjausrakentamisen johtamisesta, valvomisesta, kehittämi-
sestä ja rakennuttamisesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. AM-
ohjelman päämäärät luovat siten asuntotuotantotoimikunnan toiminnan 
keskeiset tavoitteet ja suuntaviivat, ja niillä on kaikilla oma vaikutuksen-
sa asuntotuotantotoimikunnan vastuualueeseen. Toimikunta ottaa 
lausunnossaan kantaa esitettyihin viiteen päämäärään sekä niihin liitty-
viin, omaan toimintaansa vaikuttaviin keskeisimpiin tavoitteisiin. To-
ivomusponsista lausunnossa otetaan kantaa numeroihin yksi, kaksi, 
neljä, kuusi, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että asunto-ohjelman tarkistaminen 
on onnistunut. Ohjelma on keskeisessä asemassa kaupungin hallinto-
kuntien tavoitteiden yhdensuuntaistamisessa. Se ohjaa paitsi kau-
pungin alueelle toteutettavaa uudistuotantoa ja kaupungin omaa asun-
totuotantoa myös kaupungin alueella sijaitsevan sekä kaupungin omas-
sa omistuksessa olevan kiinteistökannan laatua ja kohderyhmiä. 

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen määrätavoitteita on nostettu

Asuntotuotantotoimikunta toteaa että kaavoituksen ja tontinluovutuksen 
tavoitemäärien nostaminen tukevat asuntotuotantotavoitteen toteutu-
mista, mitä on pidettävä hyvänä. Asuntotuotantotoimikunta toteaa kui-
tenkin, ettei nyt esitettyihin tavoitteisiin sisälly kovinkaan suurta yli-
määrää tuotannon tavoitetason varmistamiseksi ja häiriöiden haittojen 
minimoimiseksi.

Nyt esitetyt luvut tarkoittavat sitä, että kaupungin maalle asetettava ton-
tinluovutuksen kerrosalan määrätavoite vastaa 4000 asuntoa, kun 
asuntokohtainen kerrosalamäärä on 90 kem2. Tämä vastaa jotakuinkin 
75 neliön keskipinta-alalla toteutettavan kerrosalatuotannon tarvitse-
maa pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta. Helsinkiin to-
teutetun uudistuotannon ja laajennusrakentamisen 10 vuoden toteutu-
nut keskipinta-ala oli 71,2 neliötä. Vuonna 2014 viiden vuoden takautu-
van tuotannon keskipinta-ala oli 68 neliötä. Tuotannon toteutumien 
keskipinta-alat vaikuttaisivat siten olevan laskussa. Mikäli arvellaan 
kaupungin maalle toteutettavan tuotannon keskipinta-alaksi 68 neliötä, 
tontinvaraustavoitteeseen sisältyvää väljyyttä olisi noin 500 asunnon 
verran. 

Asemakaavojen vuosittainen tavoite 562 500 kem2 vastaa tavoitteellis-
ta 5500 asuntoa, kun asuntokohtainen kerrosalamäärä on 102 kem2. 
Tämä vastaa jotakuinkin 75 neliön keskipinta-alalla toteutettavan kerro-
salatuotannon tarvitsemaa rakennusoikeutta yhteistiloineen. Asuntotuo-
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tannon kokonaistavoitteen ja asemakaavojen määrällisen tavoitteen 
välillä on väljyyttä noin 500 asunnon verran, keskipinta-alalla 68 m2.

Asuntotuotantotoimiston uudistuotanto toteuttaa ohjelmaluonnoksessa 
tontinluovutuksiin liitetyn energiatehokkuustavoitteen. Kansallinen Fin-
Zeb-hanke määritti kustannustehokkaat lähes-nolla-energiatasot eri ra-
kennustyypeille vuoden 2015 keväällä. Uudisrakentamiseen kerrosta-
loille määritelty lähes-nolla-energiataso oli 116 kWh/m2. Kaupungin 
maalle rakennettaville uudiskerrostaloille ohjelmassa asetettu minimita-
so 120 kWh/m2 on siten nykytuotannolle riittävä. 

Asuntotuotantotoimikunta pitää erityisen hyvänä sitä, että lausunnolla 
oleva AM-ohjelma edellyttää, että jo kaavojen laatimisen yhteydessä 
selvitetään kaavaratkaisujen kustannusvaikutukset paitsi kaupungin in-
vestointeihin myös asuntorakentamiseen ja vältetään kaavojen yksity-
iskohtaisuutta tavoitteena poikkeamispäätösten vähentäminen. On 
myös hyvä, että asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota ja asemakaavoituksen edellytetään mahdollistavan 
kaikkien hallinta- ja rahoitusmuotojen toteuttaminen tonteille. Käytän-
töön vietyinä edellä mainituilla toimenpiteillä parannetaan asuntotuo-
tantotoimiston mahdollisuuksia rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja, 
joista on suurin pula.

Asuntotuotannon määrä ja hallintamuodot

Kaupungin omalle tuotannolle esitetyt kokonais- ja ARA-tuotannon 
määrätavoitteet ovat esityksessä ennallaan. Asuntotuotantotoimikunta 
haluaa esittää vakavan huolestumisensa valtion asuntopoliittisista lin-
jauksista ja ARA-tuotannon toimintaedellytyksiin tehdyistä ja suunnitte-
illa olevista muutoksista. Erityisesti merkille pantavaa on, että vaikka 
valtioneuvoston päätöksessä korkotukilainojen hyväksymisvaltuuteen 
on varattu viime vuotta vastaavasti yhteensä 1170 milj. euroa, asumi-
soikeusasuntojen hyväksymisvaltuutta on pienennetty 335 milj. eurosta 
230 milj. euroon.  Tänä vuonna siihen on lisäksi lisätty ehto, jonka mu-
kaan muihin lainalajeihin (osaomistusasuntolainat, erityisryhmien vuok-
ra-asuntolainat ja muut vuokra-asuntolainat) mahdollisesti käyttämättä 
jäävää lainanmyöntövaltuutta ei enää voida käyttää asumisoikeusasun-
totuotantoon. Jo hallitusohjelmaan kirjattu ja nyt toteutettu asumisoi-
keusasuntojen korkotukivaltuuksien pienentäminen uhkaa niin kau-
pungin oman kohtuuhintaisen tuotannon kuin myös koko kaupungin ta-
voitteen toteuttamisedellytyksiä. Asuntotuotantotoimiston asumisoi-
keushankkeiden lisäksi uhattuna on myös aso-hankkeisiin kiinteästi liit-
tyvien 337 ARA-vuokra-asunnon 87 hitas-omistusasunnon rakentami-
sen käynnistyminen. Asumisoikeusasunnoilla on suuri merkitys erityi-
sesti Helsingissä, jossa vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan 
epätasapaino ja omistusasuntojen kalleus nostaa asumiskuluja. Vaara-
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na on asumisalueiden ja asuntokohteiden syvenevä segregoituminen. 
Asumisoikeustuotannon tärkeys korostuu entisestään nyt kun valtio su-
unnittelee ARA-vuokra-asuntoihin tiukkoja tulorajoja ja määräaikaisia 
vuokrasopimuksia.

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan valtion kanssa sol-
mittavaan MAL-sopimukseen tulisi liittää valtion pitkän korkotukijärjes-
telmän lainaehtojen parantaminen muun muassa omavastuukoron pie-
nentäminen nykyisestä 3,4 prosentista pysyvästi 1 prosenttiin. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ARA-tuotannon osalta tulisi myös  
tuotannon osapäätösten hintahyväksynnässä siirtyä käyttämään raken-
nuskustannusten sijaan kohteen lainoituskelpoisuuden kriteerinä synty-
vää vuokratasoa, mikä on asukkaiden näkökulmasta ensiarvoista. Kau-
pungin omistamassa asuntokannassa vuokrataso on kohtuullinen ja 
asuntomäärä on suuri. Vuokratarkasteluun siirtyminen mahdollistaisi 
erilaisten hankkeiden toteuttamisen ARA-tuotantoon, myös haastavim-
mille ja toteutuskustannuksiltaan kalleimmille rakennuspaikoille.

Lisäksi asuntotuotantoon tulisi saada pääkaupunkiseudulle valtiolta li-
sätukia, jotka kohdennettaisiin erityisesti kunnille täydennysrakentami-
sen toteuttamisen helpottamiseen. Kysymykseen voisi tulla mm. tontti-
en rakentamiskelpoiseksi saattamiseen kohdennettu tuki. Olennaista 
olisi, että tuella voitaisiin alentaa hankkeen toteuttamiskustannuksia. 
Tämä edellyttäisi, että tuen piiriin otettaisiin esirakentamisen ohella 
tonttien poikkeuksellisen vaikeat perustamisolosuhteet.

Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä mainintaa hallintokuntien yh-
teistyöstä kaupungin oman tuotannon edellytysten varmistamiseksi eri-
tyisesti nyt, kun aiemmin asunto-ohjelmassa esitetty määrätavoite on 
otettu myös toimiston vuoden 2016 tuotantoa koskevaksi sitovaksi ta-
lousarviotavoitteeksi. Tavoitteen toteuttaminen tarkoittaa tosiasiallisesti 
asuntotuotantotoimiston tuotannon lähes kaksinkertaistumista ja edel-
lyttää toimiston resurssien selkeää lisäämistä.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa kuitenkin, että ohjelmaluonnoksessa 
esitetty viiden vuoden takautuvan tuotannon seuraamisen sijaan olisi 
parempi ottaa käyttöön kolmen vuoden takautuvan keskiarvon seuran-
ta. Jo siirtyminen käyttämään usean vuoden tuotantomäärien keskiar-
voa mahdollistaa tuotannon liukuvan ohjelmoinnin ilman loppuvuoteen 
sijoittuvaa urakkakilpailuruuhkaa. Viiden vuoden takautuvan keskiarvon 
seurannassa menneiden vuosien tonttipulasta johtuneet heikot tulokset 
näkyvät kuitenkin tarpeettoman pitkään.

Asuntotuotantotoimiston laatimien tarkastelujen mukaan toimiston 
nykyisellä tonttivarannolla vuosien 2016 - 2020 tuotantomäärien viiden 
vuoden keskiarvo saavuttaisi korkeimmillaan vain 1250 asunnon tason. 
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Näin siitäkin huolimatta että vuodelle 2016 on ohjelmoitu yli tavoitteen 
menevät käynnistämispäätökset. Menneiden vuosien tuotantoluvut pai-
navat keskiarvossa kauan. Tonttitilanteen paranemisesta seuraavia 
trendejä ei saada viiden vuoden keskiarvoilla näkyviin selkeästi.

Sen sijaan kolmen vuoden takautuvilla tuotantomäärien keskiarvoilla 
asuntotuotantotoimiston tämänhetkisen tonttivarannon puitteissa tehdyt 
tuotantoennusteet nostaisivat rakentamisen aloitukset 1500 asunnon 
tuntumaan jo vuonna 2016.

Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan huoneistotyyppi-
jakauman ohjaustavoite on perusteltu ja asuntotuotantotoimikunnan tu-
otannon osalta se koskee hitas-tuotantoa, jossa perheasuntojen 
määrää ohjataan ohjelmassa tiukimmin. Toimikunta toteaa kuitenkin, 
että sijainnista ja markkinoitavuusnäkökulmista riippuvaa joustoa tulisi 
hitas-tuotannossa tapauskohtaisesti sallia esimerkiksi segregaation 
estämistarkoituksissa toteutettavissa hankkeissa. Helsingin kaupungin 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen edellyttää, että uudistuotannosta löytyy 
myös lapsiperheille soveltuvia asuntoja. 

Sen sijaan kaupungin vuokratuotannossa voisi lähitulevaisuudessa olla 
kysynnän perusteella perusteltua painottaa vahvastikin pienasuntojen 
osuutta. Turvapaikan saaneet Helsinkiin hakeutuvat henkilöt tulevat en-
nusteiden mukaan ruuhkauttamaan erityisesti pienasuntojen kysynnän. 
Monipuolisen asukasrakenteen ja rauhallisen asuttavuuden turvaami-
seksi kohteissa tulee kuitenkin yleensä olla myös perheasuntoja.

Asuinalueiden elinvoimaisuus ja täydennysrakentaminen

Asuntotuotantotoimikunta pitää hyvänä paitsi täydennysrakentamisen 
edistämistä myös hallintokuntien koordinaation vahvistamista entise-
stään ja prosessien ja kannusteiden kehittämistä. Asuntotuotannon to-
teuttaminen projektialueilla on täydennysrakentamiseen verrattuna hy-
vin resurssoitua ja organisoitua. Täydennysrakentaminen on kaupungin 
kannalta kannattavaa ja siksikin sitä tulisi pyrkiä kaikin tavoin edi-
stämään. Täydennysrakentaminen tukeutuu usein olemassa olevaan 
kunnallistekniikkaan. Lisäksi alueen palvelut hyötyvät asukasrakenteen 
täydentymisestä. 

Täydennysrakentamisen toteuttamiseen liittyy kuitenkin merkittäviä vai-
keusasteita. Rakennuspaikat voivat olla tuotantoteknisesti erittäin vai-
keita: maapohjat on voitu alun perinkin jättää rakentamatta huonoina 
rakennuspaikkoina, tonttien koot johtavat tehottomiin hankekokoihin ja 
tiivistämistavoite voi johtaa vaatimukseen rakentaa autopaikat maan tai 
pihakannen alaisina.
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Täydennysrakentamisen tarkoituksena tulee olla hyvien, esteettömien 
ja kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen vanhoille asuinalueille sekä 
alueen asuntotarjonnan monipuolistaminen. Asuntotuotannon näkökul-
masta ongelmallista on täydennysrakennusalueilla tuotannon laatuta-
voitteiden ja kohtuuhintaisuuden tuottama ristiriita asuntojen ARA-hy-
väksynnälle ja markkinoitavuudelle. Asuntojen halutaan nostavan alu-
een imagoa, mutta käytännössä niiden tulee myytävyyden vuoksi vas-
tata alueen markkinatasoa.

Toivottava olisi, että täydennysrakentamisen edistämiseksi sallittaisiin 
joustavasti myös autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokoh-
teiden toteuttaminen erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähei-
syydessä. Täydennysrakentamisen edistämiseksi ja siitä koituvien eri-
laisten hyötyjen saamiseksi olisi tarpeen sallia joustoa ja hyväksyä 
myös kompromisseja kaupungin ohjeisiin ja määräyksiin. Tonttien väli-
siä rasitteita ja yhteiskäyttöä tulisi välttää tuotannon toteuttamisen hel-
pottamiseksi. 

Olisi myös toivottavaa, että ARA:n vuoden vaihteessa päättynyt asui-
nalueiden kehittämisavustus saisi jatkoa. Avustusmuodosta ARA saat-
toi myöntää tukea täydennysrakentamista mahdollistaviin toimiin, kuten 
esirakentamiseen. Avustusta voivat kuitenkin hakea vain Asuinalueiden 
kehittämisohjelmassa 2013 - 2015 mukana olevat kasvukeskuskau-
pungit ja nekin ensisijaisesti ohjelmassa mukana oleville alueille. 
Helsingin kaupunki luovuttaa periaatteessa jo nyt tontit rakentamiskel-
poisina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rakennusalojen perustu-
solosuhteet kustannettaisiin. Tuen avulla voitaisiin tosiasiallisesti alen-
taa hankkeiden kustannustasoa ja siten käynnistää täydennysrakenta-
mishankkeita hallintamuodosta riippumatta. 

Kaupungin asuntokanta ja sen kehittäminen

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että on tärkeää että kaupunkiyhtei-
sesti asetetaan sellaiset strategiset tavoitteet, jotka ovat kaupungin yh-
teisen edun kannalta järkeviä ja joiden toteuttamiseen ei yhden hallinto-
kunnan oma tavoitteen asetanta johtaisi. Myös sellaiset tavoitteet, jotka 
tarvitsevat useamman hallinnonalan yhteistyötä on syytä asettaa keski-
tetysti. 

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan asuntotuotanto moni-
puolistuu kaavoituksen yhteydessä tehtyjen, entistä kaupunkimaisempi-
in ratkaisuihin johtavien valintojen seurauksena. Asuntotuotantoratkais-
ut vaativat yhä osaavampaa suunnittelua ja toteutusta. Tontin rajoihin 
kiinni rakentaminen, ahtaat rakennusalat, kantavien rakenteiden hybri-
dit, hallintamuotojen yhdistelmät ovat kaikki osaltaan ratkaisuja, jotka 
ovat toteutettavissa, mutta vaikeuttavat asuntotuotannon toteuttamista. 
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Toiminnallisiin hybrideihin liittyen asuntotuotantotoimikunta esittääkin, 
että kaupunki kehittäisi kaupunginkansliajohtoisesti omien hallintokunti-
ensa yhteistyötä erityisesti asuntotuotannon kivijalkatiloihin toteutettavi-
en, muuhun kuin asumista palvelevaan käyttötarkoitukseen toteutetta-
vien tilojen osalta. Asuntotuotantotoimikunnan mielestä on tärkeää, että 
ARA-tuotannossa, niin vuokra- kuin asumisoikeustuotannossakin, 
hankkeiden liiketilat rakennutetaan kaupungin omaan omistukseen. Nä-
iden tilojen kaavoituksen tulee perustua selvityksiin tilojen käytettävyy-
destä ja vuokrattavuudesta. Jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa tulee 
tilojen vuokrauksesta vastaavien huolehtia myös tilojen käytettävyyden 
ja vuokrattavuuden ohjauksesta.

Kaupungin omaan käyttöön tulevan tuotannon keskeisenä tavoitteena 
on noudattaa kestävän kehityksen periaatetta. Asuntotuotantotoimisto 
haluaa ensisijaisesti olla rakentamassa tuotantoa, joka säilyttää arvon-
sa ja joka on myös tulevien sukupolvien arvostamaa niin rakenteelli-
sesti, teknisesti, asuttavuudeltaan kuin viihtyisyydeltäänkin. Tämä edel-
lyttää ratkaisuja jotka ovat kestäviä ja korjattavia, sekä tilaratkaisuja, 
jotka ovat soveltuvat muuntuviin asumistarpeisiin. 

Kaupungin oman asuntokannan peruskorjaustuotannossa parannetaan 
energiatehokkuutta silloin kun se kohteen tekniset, taloudelliset ja toi-
minnalliset tavoitteet huomioon ottaen on mahdollista. Todettakoon, et-
tä mm. vuonna 2014 valmistuneissa kohteissa peruskorjausten jälkei-
nen ET-luku oli keskimäärin 42 prosenttia parempi kuin ennen korjaus-
ta. Vuoden 2015 valmistuneiden peruskorjausten toteutumaluvut eivät 
ole vielä selvillä. 

Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan energiatehokkuus-
korjaustavoitteita ei ole tässä vaiheessa syytä kiristää. Ympäristöminis-
teriön korjausrakentamista koskevissa energiatehokkuusmääräyksissä 
painotetaan suunnitelmallista korjaustoimintaa. Asuntotuotantotoimisto 
selvittää yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa kan-
nassa toteutettavien energiatehokkuustoimenpiteiden optimaalista to-
teutusjärjestystä. 

Yhdessä Insinööritoimisto Granlundin kanssa tehtyjen tarkastelujen 
mukaan korjauksissa on kohtuullisin kustannuksin tietyissä tapauksissa 
mahdollista päästä C-luokkaan. Tarkasteluissa on otettu huomioon 
seuraavat vaihtoehdot ja niiden yhdistelmät: aurinkopaneelien lisäämi-
nen, ulkoseinien lisälämmöneristäminen, katon lisälämmöneristäminen, 
ikkunoiden vaihto U-arvoltaan paremmiksi, aurinkolämpöjärjestelmän li-
sääminen ja ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen. Alustavien tarkastelu-
jen mukaan seinien lisälämmöneristämiseen tulisi ryhtyä viimeisenä 
vaihtoehtona, ja vain mikäli tavoitellaan A-luokkaa ja alle 90 kWh/m2 
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lukuarvoa. C-luokkaan pääsemiseksi voisi riittää aurinkopaneelien, ka-
ton lisälämmöneristämisen ja aurinkolämpöjärjestelmän yhdistelmä. 

Asukasrakenteen monipuolisuus

Asuntotuotantotoimikunta pitää monipuolisen asukasrakenteen tavoitet-
ta hyvänä ja eräänä keskeisenä ohjelman tavoitteena. 

Toivomusponnet

Asuntotuotantotoimikunta viittaa kaupunginkanslian asuntotiimin laati-
miin vastauksiin ja toteaa AM-ohjelman käsittelyn yhteydessä annetuis-
ta valtuuston toivomusponsista annettujen vastausten lisäksi seuraa-
vaa:

Tontinluovutukseen liittyvät toivomusponnet

Tuomas Rantanen esittää toivomusponnessaan (ponsi nro 7), että kau-
punki selvittäisi kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon vauhdittamis-
ta vuokratalovaltaisilla alueilla haluttujen alueiden tonttien luovutukseen 
kytkettynä. 

Ponnessa nostetaan esiin tärkeä asia. Asuntotuotantotoimisto on aiem-
min pohtinut vastaavanlaista kahden eri tontin kytkemistä yhteen 
lähtökohtanaan urakkakilpailujen kiinnostavuuden ja tarjoushalukkuu-
den nostaminen ARA-kohteissa. Toimisto kehitti vuonna 2012 mallin, 
jossa asuntotuotantotoimiston ARA-hankkeissa urakkakilpailujen voitta-
ja olisi saanut option ostaa tai vuokrata nimetyn omistustuotantoon tar-
koitetun tontin halutulta alueelta. Vaihtoehtoisesti palkintona olisi voinut 
olla ennakkoon ilmoitetun kohteen urakka. Mallista käytiin neuvotteluja 
myös kiinteistöviraston kanssa ja ns. palkintotontti menettelyyn löytyikin 
Länsisatamasta.

Kilpailumallia esiteltiin myös rakennusliikkeille samassa yhteydessä, 
kun niille esiteltiin ATT:n kyseisen vuoden tuotanto-ohjelmaan kuulu-
neita hankkeita ja pyrittiin lisäämään tarjoajien kiinnostusta urakkakil-
pailuja kohtaan. Malli sai jonkin verran ristiriitaisen vastaanoton raken-
nusliikkeiltä muun muassa siitä syystä, että kaikki tarjoajat eivät olleet 
kiinnostuneita omistustuotannon toteuttamisesta tai eri kokoluokan 
hankkeista. Kilpailutilanteen muuttumisen ja tarjoushalukkuudessa ta-
pahtuneen parantumisen sekä menettelytapaan liittyneiden ongelmien 
vuoksi kehitettyä mallia ei käytännössä testattu. 

Tuomas Rantanen esittää toivomusponnessaan (ponsi nro 8), että kau-
punki selvittäisi mahdollisuuden alentaa ARA-vuokra-asuntojen tuotta-
misen kynnystä hallintamuodoiltaan sekoitettuina sekataloina.
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Asuntotuotantotoimikunnan näkemyksen mukaan hallintamuodoltaan 
erillisten rakenteiden perustamisessa saavutettavien hyötyjen tulee olla 
varsin huomattavia ennen kuin järjestelyihin on kannattava ryhtyä. Esi-
merkkinä tällaisesta toteutuksesta voidaan pitää mm. Kampin kauppa-
keskuksen päälle toteutettuja asunto-osakeyhtiöitä. Kohteessa on yh-
delle tontille toteutettu yhteensä yhdeksän erilaista yhtiötä hallinnonja-
kosopimuksin. Yhtiöiden rajapinnan määrittäminen on asuntotuotanto-
toimiston käsityksen mukaan ollut varsin työlästä. 

Toivomusponnen taustalla lienee huoli asemakaavoituksen edellyttämi-
en monimuotoisten ylimpien kerrosten aiheuttamista kustannuksista ja 
siten ARA-tuotannon toteuttamisen vaikeutumisesta kaupunkikuvalli-
sesti kunnianhimoisille alueille. Asuntotuotantotoimiston laatimien las-
kelmien mukaan terassimaisen ylimmän kerroksen neliöhinnat tulisi jy-
vittää 45 prosenttia keskineliöhintaa kalliimmiksi, kun kustannustarkas-
telussa otetaan huomioon ylimmän kerroksen sisäänveto ja terassit se-
kä hissin kustannukset jaettuna eri kerrosten asunnoille arvioidun hyö-
dyn mukaan. Laskelmissa ei otettu huomioon asunnon koosta tai näky-
mistä laskettavia hyötyjä, joita käytetään yleisesti asunto-osakehuo-
neiston hinnoittelussa jyvitysperusteina.

Asuntotuotantotoimisto on toteuttanut niin sanottua sekoittamisen peri-
aatetta toteuttamalla samaan kortteliin – usein myös ikään kuin 
samaan taloon, vaikkakin omille tonteilleen – eri hallinta- ja rahoitusmu-
odoin rakennettuja asuntoja.

Olisi suotavaa, että alalle saataisiin yhteisesti sovitut yleiset tavat mää-
ritellä päällekkäin sijoittuvien kiinteistöjen rajat. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä on ollut valmisteilla 3D-kiinteistöjärjestelmä jo vuosia. Uusi 
kiinteistöjärjestelmä luo yhteisiä määritelmiä kiinteistöjen rajapinnoiksi. 
Lain voimaan tulon ajankohdasta on esitetty erilaisia ennusteita, arvio-
issa on ollut esillä myös vuosi 2016. Asuntotuotantotoimikunta toivoo-
kin, että kaupunki pyrkisi vaikuttamaan valtioon lainsäädännön kiirehti-
miseksi, olkoonkin, että ensimmäisiä kokeiluja lain soveltamisessa tus-
kin on tarpeen toteuttaa kaupungin omassa tuotannossa. 

ARA-kannan määrään liittyvät toivomusponnet

Maija Anttilan esittämässä toivomusponnessa (ponsi nro 1) edellyte-
tään taattavan ARA-asuntokannan säilyminen 20 prosentin tasolla. 

Asuntotuotantotoimikunta pitää tärkeänä ARA-vuokrakannan osuuden 
säilyttämistä kestävästi 20 prosentin tasolla asuntokannasta.   

Nyt ohjelmaluonnoksessa esitetty 25 prosentin ARA-asuntotuotantota-
voite turvaa 20 prosentin ARA-kannan osuuden, mikäli kaupungin 
omistama ARA-rajoitteista vapautuva vuokrakanta pidetään jatkossakin 
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säännellyn vuokra-asumisen piirissä. Lausuntokierroksella olevasta 
AM-ohjelmaluonnoksesta on poistettu edellisen ohjelman linjaus, jossa 
kaupungin omasta asuntokannasta todettiin, että käyttö- ja luovutusra-
joituksista vapautuva asuntokanta säilytetään vuokra-asuntokäytössä 
ja Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Asuntotuotantotoimikunta huomauttaa, että jossakin tapauksissa asun-
totarjonnan alueellisen monipuolistamisen vuoksi voisi olla tarpeen mu-
uttaa olemassa olevan asuntotuotannon hallintamuotoja. Erityisesti ki-
inteistökantaa mahdollisesti purettaessa voitaisiin luoda alueen asukka-
ille erilaisia asumisvaihtoehtoja, mm. ARA-vuokra-asuntovaltaisia aluei-
ta voitaisiin täydentää asumisoikeusasuntotuotannolla.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa myös, että ARA-asuntokannan turvaa-
misen kannalta on keskeistä tonttien löytyminen ko. tuotantoon ja sitä 
voi vaikeuttaa hallintamuotojakaumille asetettu tavoite ja sen noudatta-
minen eri alueilla. Erityisesti vuokratalovaltaisia täydennysrakentamisa-
lueita olisi luonteva täydentää muulla kuin ARA-vuokratuotannolla. Näin 
ollen ARA-tuotantoa tulisi vastaavasti voida toteuttaa enemmän vetovo-
imaisille projektialueille ja muille alueille, joilla ARA-vuokra-asuntokan-
taa on vähän. Asuntotuotantotoimikunta esittääkin, että tontinlu-
ovutuksessa noudatettavaksi aluekohtaiseksi ARA-vuokra-asuntokan-
nan osuudeksi otettaisiin koko kaupunkia koskevien kokonaistarkas-
telujen perusteella 30 prosenttia. 

Tuomas Rantasen toivomusponnessa (ponsi nro 4) esitetään, että kau-
punkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto ja asuntotuotantotoimisto val-
mistelisivat yhteisesti toimintaohjelman kaupungin ARA-vuokra-asunto-
jen toteuttamiseksi käytännössä. 

Kaupunginkanslian asumisen tiimin valmistelemassa nyt käsiteltäviä to-
ivomusponsia koskevassa muistiossa on kiitettävällä tavalla käsitelty 
asuntotuotantotoimiston eri yhteyksissä esiin nostamia ARA-vuokra-
asuntojen toteuttamista turvaavia keinoja ja asuntotuotantotoimikunta 
pitää tärkeänä niiden edistämistä hallintokuntien yhteistyönä.

Asuntotuotantotoimistolla ei ole aiemmin edes käytännössä ollut mah-
dollista saavuttaa1500 asunnon tavoitetta ARA-vuokratuotantoa vai-
vanneesta tonttipulasta johtuen. Viimeisen neljän vuoden aikana asun-
totuotantotoimistolle on varattu vuosittain keskimäärin jo yli 1550 asun-
non tontit ja mahdollisuudet päästä valtuuston päättämään tavoittee-
seen ovat parantuneet huomattavasti. Merkittävä määrä viime vuosien 
varauksista on osoitettu kumppanuuskaavoitukseen, jossa tavoitteena 
on toteuttamiskelpoisuuden paraneminen ja mm. kaavamääräysten yk-
sityiskohtaisuuden väheneminen. Varattujen tonttien rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen vaatii aikansa, edellyttää hyvää hallintokuntien väli-
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stä yhteistyötä ja pidentää tonttien rakennuttamisen läpimenoaikoja 
tonttien varaamisesta asuntojen sisään muuttoon. Tontinvarausten kas-
vu osoittaa kuitenkin, että hallintokunnat ponnistelevat yhdensuuntai-
sesti asuntotuotantotoimiston tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi tonttivarannon tulisi vastata 
noin neljän vuoden tuotantoa. Asuntotuotantotoimiston vuosille 2016 - 
2020 ohjelmoitu tonttivaranto vastaa 5663 asuntoa, mikä merkitsee 
1133 asunnon vuosituotantoa. Neljälle vuodelle ohjelmoituna tonttiva-
ranto vastaisi 1415 asunnon tuotantoa. Voidaan siis todeta, että asun-
totuotantotoimiston tämänhetkinen tonttivaranto vastaa lähestulkoon ta-
voitetta. Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi asuntotuotantotoi-
miston tulisi kuitenkin vuonna 2016 saada vähintään 1500 - 1840 asun-
non tontinvaraukset, jotta tonttivaranto saataisiin vastaamaan neljän 
vuoden tuotantotavoitetta.

Aurinkopaneeleihin liittyvä toivomusponsi

Jessica Karhun toivomusponnessa (ponsi nro 6) esitetään, että kau-
punki selvittäisi asukkaiden mahdollisuudet omien aurinkopaneelien ja 
muiden ratkaisujen liittämiseksi kaupungin sähköverkkoon. 

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että aurinkopaneelien toteuttamisrat-
kaisujen selvittäminen on järkevää siten, että mahdollistetaan erilaiset 
joustavat ratkaisut aurinkopaneelien lisäämiseen asuntotuotannossa. 
Erilaisia toteutustapoja voivat olla mm. kiinteistöryhmien, kiinteistön tai 
yksityisten asukkaiden omistamat paneelit, jotka toteutetaan kiinteistö-
jen alueelle. Tuotettavan energian kuluttajia voisivat siten olla esimer-
kiksi kiinteistö, kiinteistön asukkaat tai kiinteistössä toimivat yritykset tai 
muut organisaatiot.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa kuitenkin, että Aalto-yliopisto on vas-
tikään selvittänyt sähköverkkoon liitettävien järjestelmien kannattavuut-
ta. FinSolar-hankkeen selvityksen mukaan omien uusiutuvan sähköe-
nergiantuotantolaitteiden toteuttaminen on kannattavaa vain siten, että 
niistä saatava energia voidaan hyödyntää kiinteistön sisällä. Aurinkosä-
hköenergian myynti verkkoon ei ole kannattavaa vaikka siihen saisi 30 
prosentin tuen, koska sähkön pörssihinta on niin alhainen. Kannattavu-
us edellyttää tuen lisäksi siirto- ja sähköveromaksujen välttämistä. 

FinSolar-selvityksen mukaan maailmalla suositussa energian ostosopi-
musmallissa (PPA, power purchase agreement) yritys tai kunta investoi 
aurinkoenergiajärjestelmään ja myy tuotettua energiaa kiinteistön alu-
een toimijoille kuten asukkaille, yrityksille ja muille organisaatiolle. 
Markkinaselvityksen mukaan Suomessa on jo toistakymmentä yritystä, 
jotka asentavat aurinkoenergiajärjestelmiä asiakkaille energianmyynti-
sopimuksilla. Monet näistä yrityksistä ovat pyrkineet palvelemaan myös 
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taloyhtiö- ja asukasmarkkinoita. Työ- ja elinkeinoministeriö ei kuiten-
kaan myönnä yrityksille energiatukea kohteisiin, joissa energia menee 
asukkaiden käyttöön. Tuen puute rajoittaa järjestelmien kannattavuutta.

FinSolar-selvityksen mukaan potentiaalisimpia aurinkolämpöjärjestelmi-
en hyödyntämiskohteita olisivat alue-, kiinteistöryhmä tai kiinteistökoh-
taiset hybridilämpöjärjestelmät. Tyypillisesti tällaiset järjestelmien koot 
ovat 3 kW - 1000 kW:n (6000 eur - 1 M€) välissä. 

Yksinasuvien tarvetta koskeva toivomusponsi

Petra Malinin esittämässä toivomusponnessa (ponsi nro 2) esitetään 
että ARA-tuotannossa otettaisiin huomioon erityisesti yksinasuvien tar-
ve kohtuuhintaiselle asumiselle.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ARA-vuokratuotantoon ei sovel-
leta huoneistotyyppikohtaista ohjausta. Kohteiden tilaohjelmat laaditaan 
monipuolisina kuitenkin alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Viime 
aikoina tuotannon keskipinta-alat ovat laskeneet alittaen 60 neliötä. Vu-
osina 2012 - 2014 valmistuneiden vuokra-asuntokohteiden keskipinta-
alat olivat yli 65 neliötä, joten jatkossa jo toteutuksessa olevat vuokra-
asuntokohteet toteutuvat aiempaa pienasuntovaltaisempina. Vuokrata-
soltaan ARA-vuokra-asunnot ovat Helsingin edullisimpia. 

Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyneiden asumisen kehittämisestä

Maija Anttilan, Tuomas Rantasen ja Sirpa Asko-Seljavaaran to-
ivomusponnet (ponnet nro 9) ikääntyneiden asumisen kehittämisestä 
sisältävät esitykset varata AM-ohjelman valmistelussa erityisryhmien 
asumistarpeisiin hoiva- ja erilaisten palvelutalojen rakentamismahdolli-
suudet ja laatia selvitys ikääntyneiden kotona asumisen tukemisesta 
yhteisöasumiseen perustuvin ARA-vuokrataloin siten, että kodinhoidon 
palveluja voitaisiin hoitaa keskitetymmin ja samalla laadukkaammin.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ikäihmisten asumisen keskittämi-
stä ei voitane pitää pääsääntönä. 

ARA-vuokra-asunnoissa on varallisuusrajat, mikä rajaa asuntojen koh-
distamista. Vuokra-asuntotuotantoa toteutetaan pääsääntöisesti moni-
puolisina asumiskokonaisuuksina. Asuntotuotantotoimisto voi kuitenkin 
yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja asunto-osaston 
kanssa toteuttaa yksittäisiä kohteita tarkoituksenmukaisesti kohdennet-
tuina toisinkin, Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja 
ARA-lainsäädännön määrittämien kriteereiden puitteissa. 

Asumisoikeustuotannossa ei ikäihmisiin sovelleta varallisuusrajoja. 
Asuntotuotantotoimisto onkin toteuttanut hyvien ikäihmisille suunnattu-
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jen palveluiden ääreen Kontulaan ikäihmisille asumisoikeuskohteen Il-
tarusko. Kohde valmistui vuonna 2012. Kohteen ikärajoina sovellettiin 
55-vuoden ikärajaa. Kohteeseen muuttaneiden henkilöiden keski-ikä oli 
yli 75-vuotta. Toinen asuntotuotantotoimiston ikäihmisille kohdennettu 
asumisoikeuskohde valmistui kesällä 2015. Kohteeseen muuttaneiden 
henkilöiden keski-ikä oli 64 vuotta. Rakenteilla on myös Tapulikaupun-
kiin sijoittuva asumisoikeuskohde Postipuisto. Kohteen on määrä val-
mistua vuonna 2017. Kohteesta asumisoikeuden hankkineiden keski-
ikä on 66 vuotta.

Korkotukilainojen asetusmuutos 7.1.2016 ja uusi lyhyt korkotukimalli

Valtioneuvosto muutti 7.1.2016 asetusta vuokra-asuntolainojen ja asu-
misoikeustalolainojen korkotuesta. Korkotukilainan pituus säilytettiin 
asetuksessa ennallaan. Muutoksella tarkennetaan, mitä tarkoitetaan 
kohtuullisella varautumisella tuleviin korjauksiin.  Sillä myös yhtenäiste-
tään vuokrien ja käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja poiste-
taan eroja eri vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen omistamien asun-
tojen vuokra- ja käyttövastiketasoissa.

Jos kyseessä on alle 20 vuotta vanha vuokra- tai asumisoikeustalo, vu-
okrissa tai käyttövastikkeissa perittävä varautuminen saa olla enintään 
yksi euro asuinneliötä kohti kuukaudessa. Vanhemmissa taloissa enim-
mäismäärä on kaksi euroa. Lisäksi omakustannusvuokrissa perittävän, 
omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron määrä alennetaan 
asetusmuutoksella nykyisestä kahdeksasta prosentista neljään.

Muutoksella muutetaan myös korkotukilainojen lainanlyhennyksiä nyky-
istä etupainotteisemmiksi. Lainan lyhentäminen nopeammin laina-ajan 
alussa pienentää sekä omistajan että valtion riskejä. Omistajalle oma-
rahoituskoron laskeminen on selkeä heikennys.

Hallitusohjelman mukaisesti valtion tukemaan vuokratuotantoon ollaan 
palauttamassa tulorajat.

Hallitusohjelman asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti valtioneuvosto 
valmistelee uutta lyhyen korkotuen (10 vuotta) mallia. Marraskuussa 
julkistetun luonnoksen mukaan lainoitusehdot asemoivat tukimuodon 
pitkän korkotukimallin ja vapaarahoitteisten rahalainoitusmallien väliin. 
Tukimuodolle olisi mahdollista hakea jatkoaikaa aina 30 vuoteen asti. 

Esityksessä uuden korkotukimallin omavastuukoroksi kaavallaan 2,5 
prosenttia. Asukasvalintakriteerit ja käyttötarkoitusrajoitukset esitetään 
olevan voimassa tuen ajan. Asukasvalintakriteereissä esitetään myös 
tulorajoja: niitä esitetään asetettavan korkeammalle tasolle kuin pitkän 
korkotukimallin tuotannossa. Näin ollen uusi 10 vuoden korkotukimalli 
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kohdentuisi pieni- ja keskituloisiin ja siis myös ylempiin tulodesiileihin 
kuin pitkän korkotuen tuotanto. 

Niin sanotun uuden lyhyen korkotukimallin taustaksi on laadittu selvitys, 
joka valottaa ARA-tukimuodon historiaa ja tarkoitusta sekä nykytilan-
teen tiettyä ongelmallisuutta. Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että esi-
tetyn uuden lyhyen korkotukimallin luonnostellut ehdot herättävät 
kysymyksiä sekä huolen pitkän  korkotuen tuotannon osalta. Esitetyssä 
10-vuotisessa korkotukimallissa valtion tukiehdot ovat paremmat kuin 
pitkän korkotuen ehdot erityisesti nyt, kun vuodenvaihteessa pitkän kor-
kotuetun tuotannosta poistuivat käynnistämisavustukset ja omavastuu-
korkoraja palautui yhdestä prosentista 3,4 prosenttiin. Lisäksi lyhyen 
korkotuetun asukasvalintakriteereistä kaavaillaan vapaampia kuin mitä 
pitkän korkotuen tuotannossa tulee noudattaa. Tässä on selkeä ristirii-
ta. Raportissa väitetään pitkän korkotuen mallissa olevan suurempi val-
tion tuki, käytännössä matalan korkotason vallitessa pitkän korkotuen 
mallissa ainoa valtion tukimuoto on lainalle saatava täytetakaus. Tätä 
tukea vasten tuotantomuotoa rasittavat raskaat suunnittelunohjaus- ja 
rahoitusmenettelyt, asukasvalintakriteerit ja käyttö- ja luovutusrajoituk-
set. Lisäksi pitkän korkotuen asuntoihin suunnitellaan tulorajoja ja vuo-
krasopimusten määräaikaisuutta.

10.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)hel.fi
Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 48

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan yksimielisesti hyväksyttyjen vas-
taehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) luonnoksesta ja siihen liittyvistä to-
ivomusponsista:

"Tavoite 8: Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten 
pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien 
mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten si-
irtymistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lakkaa. 
Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riittää pi-
eni asunto. 

Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alasta. Kaupungin 
tulisi toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia 
asuntoja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvit-
taessa muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastai-
sivat paremmin nuorten maksukykyä. 

Tavoite 9: Asuinalueiden elinvoimaisuus

Tavoitteen tärkeys korostuu niiden asukkaiden kohdalla, jotka syystä 
tai toisesta viettävät suurimman osan ajastaan kodissa ja sen läheisyy-
dessä. 

Elinvoimaisuuden perusta ovat asuntoalueiden riittävät lähipalvelut, ku-
ten päivittäistavarakaupat. Lisäksi erilaisilla kokoontumistiloilla voidaan 
tukea yhteisöllisyyttä yksinasuvien, nuorten, perheiden, iäkkäiden ja 
maahanmuuttajien kesken. Toiminnassa voivat olla mukana asukasyh-
distykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi ja yksityiset 
kuntalaiset.

Autottomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden toteuttamista tu-
lee lisätä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Tavoite 10: Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Kotona asuvan iäkkään ja vammaisen kannalta esteettömyys ja turvalli-
suus ovat erityisen tärkeitä. 

Kaupungin esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealuee-
seen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asu-
inympäristö ja palvelut. Linjaukset koskevat kaikkia virastoja, joten ne 
tulee ottaa huomioon myös asuntojen ja asuinalueiden suunnittelussa 
ja toteutuksessa ja niihin liittyvässä kehitystyössä. 

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien toteuttaminen on tärkeää, sillä 
ne on laadittu yli 65 -vuotiaiden asukkaiden osuuden perusteella. Alue-
suunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja puistot este-
ettömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu muun mu-
assa jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri käyttäjäryhmien tar-
peiden huomiointi. Erityistä huomiota vaativat pyörätuolin ja rollaattorin 
käyttäjät sekä näkövammaiset. 
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Keväällä 2014 Helsingissä tehdyn alueellisen riskianalyysin mukaan 
ikääntyneiden paloturvallisuusriskit ovat kasvamassa. Pelastuslaitok-
sen tavoitteena on parantaa asumisen turvallisuutta sekä ennaltaehkäi-
stä palo- ja onnettomuusriskejä. Riskien vähentämiseksi luodaan tur-
vallisen asumisen toimintamalleja. Asuntorakentamisessa turvallisuu-
den huomioon ottaminen on tärkeää.

Tavoite 12: Asukasrakenteen monipuolisuus

On oleellista mahdollistaa iäkkäiden asukkaiden erilaiset asumisratka-
isut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista 
iäkkäiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikäihmisten omato-
imiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikäihmisille suunnattuihin 
asuntohankkeisiin. Ikääntyvät kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä. Iäk-
käille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, pieniä asun-
toja.

Laitosmainen asuminen puretaan ja painopiste siirretään kohti kotona 
ja kodinomaisessa ympäristössä asumista erikseen tuotettavien pal-
veluiden avulla. Asuminen tullaan pääasiallisesti järjestämään pieninä 
yksiköinä tai erillisinä asuntoina tavallisissa asuintaloissa. Asuntojen ja 
lähiympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea asukkaiden 
mahdollisuutta kotona asumiseen, omatoimiseen liikkumiseen ja nor-
maalipalvelujen käyttöön.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä, kun kiinnitetään eri-
tyistä huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa 
asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Lastensu-
ojelulain 35 §:n mukaan silloin, kun lastensuojelun tarve oleelliselta 
osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai 
kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kun-
toutumiselle, kunnan on viivytyksettä korjattava asumisoloihin liittyvät 
puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Tällaisia perheitä 
koskevia lausuntoja tehdään virastossa vuosittain 50 - 70. 

On tärkeää, että pitkäaikaisasunnottomat pääsevät tavallisille asunto-
markkinoille ja erillisiä hankkeita ja tukiasuntoja tarjotaan vain sellaisil-
le, jotka eivät selviä asumisesta ilman tukea. 

Ympäristöministeriön valmistelema uusi AUNE -ohjelma on kansallisen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvä toimenpideohjelma. 
Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
tehdään aktiivisesti viraston asumis- ja velkaneuvonnan avulla. Asu-
misneuvonnan roolia on mahdollista vahvistaa ja vakiinnuttaa AUNE -
ohjelman mukaisesti. Tällöin se uuden sosiaalihuoltolain hengessä 
jalkautetaan osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän so-
siaalityön prosesseja.
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Viraston asumisneuvonta vahvistaa ja kehittää maahanmuuttajien ko-
toutumiseen liittyviä palveluja Asumiskummi -pilotin muodossa tilanteis-
sa, joissa uhkaa asunnottomuus. Yhteistyötä tehdään Helsingin kau-
pungin asuntojen (Heka), muiden vuokranantajien sekä kolmannen 
sektorin kanssa. Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkau-
punkiseudulle hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahan-
muuttajaryhmiä.

Valtakunnallisen kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoit-
teena on, että Suomessa ei enää vuonna 2020 asu laitoksissa yhtään 
kehitysvammaista. He asuvat ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja erilli-
sissä asunnoissa ja saavat tarvitsemansa tuen.  Viraston hankeohjel-
maan sisältyy kehitysvammaisten asuntoryhmähankkeita, joille ei ole 
löytynyt sijaintia. Näiden asuntoryhmien on tarkoitus sijoittua normaa-
leihin asuinrakennuksiin. On tärkeää, että näille hankkeille yhteistyössä 
kaupungin eri viranomaisten kanssa löytyvät sopivat rakennushankke-
et, jotta Helsinki täyttää valtakunnallisen tavoitteen. Näiden hankkeiden 
rahoitukseen saadaan Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen (Ara) erityisasumisen investointiavustusta. Asuntoryhmät sopivat 
hyvin täydennysrakentamisalueille, joissa on jo palvelut, ja alueille, jois-
sa vuokrataso on kohtuullinen.

On tärkeää, että vähemmän tukea tarvitsevien vammaisten asumista 
tuetaan niin, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien este-
ettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikunta- ja toimintarajo-
itteiset sekä pysyvästi vammaiset.

Virasto tukee ikääntyvien kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena 
on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuo-
rokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhte-
ensä) asuvien osuus pienenee.

Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen 
toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisu-
uksia kotona asuville ikääntyneille ja työttömille. Kotona asumista tuke-
via avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakes-
kus ja päivätoiminta. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoi-
to, arviointijaksot, ryhmäasuminen sekä palveluasuminen. Keskukset 
voivat antaa neuvontaa ja tietoa asumisen vaihtoehdoista. Keskuksista 
on myös mahdollista jalkautua lähialueille, jolloin toimintaa voidaan jär-
jestää kerhotiloissa tms.
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Monipuolisia palvelukeskuksia on toiminnassa yhteensä kymmenen. 
Verkostoa laajennetaan kahdella uudella kohteella, jotka sijoittuvat Vu-
osaareen ja Kannelmäki-Malminkartano -alueelle.

Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotois-
ta ikäihmisille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, 
peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutu-
sehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan 
asukkaista edellytetään olevan iäkkäitä. Samalla tulee kuitenkin taata 
monipuolinen asukasrakenne. 

Uusia palveluasumishankkeita ei tarvita paljon, koska tavoitteena on 
iäkkäiden kotona asuminen. Palveluasumisessa tarve kohdistuu ensisi-
jassa ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen, sillä valtaosa asukkais-
ta on muistisairaita, joille on suunnitteilla muistikylä (-kyliä). Viraston 
hankkeissa iäkkäiden laitosasumista muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi 
palveluasumiseksi, joitakin monipuolisia palvelukeskuksia korvataan 
uudishankkeilla ja erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi.

Lähitulevaisuudessa eniten tuetun asumisen tarpeita on ympäristömini-
steriön selvityksen mukaan ikääntyneillä asukkailla, kehitysvammaisilla 
ja mielenterveyskuntoutujilla. Eliniän piteneminen sekä vanhimpien 
ikäluokkiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu vaikuttavat selvästi 
ikääntyneiden asumisen tukipalvelujen kysyntään. Myös mielentervey-
songelmaisten ja asumisessaan tukea tarvitsevien asukkaiden määrän 
arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Palvelujen tarpeessa arvioidaan 
tulevaisuudessa olevan entistä moniongelmaisempia ja entistä enem-
män nuoria mielenterveyskuntoutujia. 

Lautakunta haluaa korostaa mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asu-
misen, hoidon, syrjäytymisen ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökul-
masta. Asumisen järjestymisellä on suurta merkitystä myös sote-budje-
tin määrärahojen kohdentumisissa.

Siksi on tärkeää, että kaupungissa vuosittain kootaan ja priorisoidaan 
asuntotarpeet kunkin erityisryhmän osalta. Samassa yhteydessä on hy-
vä myös selvittää, miten erityisryhmien integroituminen muun asumisen 
joukkoon käytännössä sujuu ja tarpeen vaatiessa kehittää toimintatapo-
ja ongelmien ehkäisemiseksi.

Lautakunta esittää, että AM ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, 
miten Helsinki on toteuttanut Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta 
kunnille "Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. 
Selvityksessä pitää kiinnittää erityistä huomiota helsinkiläisten ikäänty-
vien monipuolisiin asumisen - ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvity-
styön tulokset pitää ottaa huomioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.
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Toivomusponnet

Sosiaali- ja terveystointa koskevat toivomusponnet kohdistuvat lukuun 
9. eli ikääntyvien asumisen kehittäminen, josta virasto nostaa esiin seu-
raavat keskeiset asiat:

 Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tukemi-
nen. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nou-
see ja ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasumi-
nen ja laitoshoito yhteensä) asuvien osuus pienenee.

 Kotona asumista tukee asunnon ja alueen esteettömyys ja turvalli-
suus sekä riittävät kaupalliset palvelut, joista tulee huolehtia.

 Yhteisöllinen asuminen merkitsee eri henkilöille erilaisia asioita. Sen 
vuoksi kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyy-
den muodot mm. hyödyntämällä olemassa olevia kokoontumistiloja 
yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla (esim. Naapuruuspiirit).  

 Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuk-
sen toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjes-
töjen ja vapaaehtoisten kanssa.

 Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erilaisia 
esteettömiä ikäihmisille soveltuvia asuntoja täydennysrakentami-
sen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla.

 Kaupungin omia uusia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muu-
tamia, sillä tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen val-
taosalle iäkkäistä. Palveluasuntoja on suunnitteilla Kontulaan, Vuo-
saareen ja Kannelmäki -Malminkartano -alueelle. Tämän lisäksi ole-
massa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumiseksi ja 
erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi, koska valtaosa 
palveluasumista tarvitsevista on muistisairaita."

Käsittely

01.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäljempänä mainitut vastaehdo-
tukset 1 - 4 yksimielisesti ilman äänestystä.

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän, että lausunnon sivulle 3, neljännen kappa-
leen loppuun lisätään, että:

"Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkaupunkiseudulle 
hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahanmuuttajaryh-
miä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider
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2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta esittää, että AM 
ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, miten Helsinki on toteuttanut 
Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta kunnille "Ikääntyneiden asumi-
sen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. Selvityksessä pitää kiinnittää 
erityistä huomiota helsinkiläisten ikääntyvien monipuolisiin asumisen - 
ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitystyön tulokset pitää ottaa huo-
mioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.

Kannattaja: Seija Muurinen

3. Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lausunnon sivulle 2, viidennen kappaleen loppuun li-
sätään, että "Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokrai-
sia, pieniä asuntoja", ja sivulle 4, viidenteen kappaleeseen lisätään tek-
sti "sillä valtaosa asukkaista on muistisairaita, joille on suunnitteilla mu-
istikylä (-kyliä)".

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

4. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta haluaa korostaa 
mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asumisen, hoidon, syrjäytymisen 
ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Asumisen järjestymisellä 
on suurta merkitystä myös sote-budjetin määrärahojen kohdentumisis-
sa. 

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 76

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleissuunnittelu, asemakaavoitus ja asemakaavavaranto
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Helsinki on sitoutunut 5 500 asunnon vuotuiseen kasvutavoitteeseen. 
Asuntotuotannon kasvu lisää myös infra- ja esirakentamisen rahoi-
tustarvetta. Rakennusvirasto osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnit-
telun ja kaavoitusyhteistyöhön ja huolehtii infra- ja esirakentamisten toi-
mista kaupunginkanslian koordinoidessa kaupungin omaa asuntotuo-
tantoa, sekä uudis- että täydennysrakentamista. Yhteistyö kaupungin-
kanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, asuntotuotantotoimiston, raken-
nusvalvontaviraston ja muiden virastojen kanssa on tiivistä. 

Vuonna 2016 kaupunginvaltuusto päättää uudesta yleiskaavasta, jossa 
varaudutaan muun muassa riittävän kaavavarannon ylläpitämiseen se-
kä vuosittaisen ohjelman mukaisen asemakaavatavoitteen toteutumi-
seen. 

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä Helsinki kaikille este-
ettömyyslinjauksessa edellytetään, että esteettömyys liitetään yhdeksi 
seurattavaksi mittariksi Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan. 
Linjauksessa edellytetään lisäksi, että esteettömyystavoite sisällytetään 
rakennusten tontin vuokraus- ja luovutusehtoihin. Esteettömyyden to-
teutumisedellytyksistä tulee huolehtia myös kaavoituksessa sekä alue-, 
liikenne- ja rakennussuunnittelussa sekä kohteiden toteuttamisvaihees-
sa. 

Asuinalueiden elinvoimaisuus

Rakennusvirasto edistää kaupunginosien kehittymistä houkuttelevina 
asuinalueina huolehtimalla alueiden katu- ja viheralueiden hyvien omi-
naispiirteiden säilymisestä ja niiden vahvistumisesta julkisen tilan suun-
nittelussa ja rakentamisessa. 

Helsingissä on käynnissä mittava täydennys- ja uudisrakentamisen vai-
he. Tämän rakentamisbuumi ja asukasmäärän kasvu luovat uusia pai-
neita myös yleisten alueiden, erityisesti viher- ja virkistysalueiden, hoi-
dolle ja ylläpidolle. Virkistysalueita tulee olla jatkossakin riittävästi, nii-
den tulee olla saavutettavissa ja niiden kulutuskestävyys tulee ottaa hu-
omioon maankäytön suunnittelussa. Viheralueiden käyttäjämäärien 
kasvuun tulee varautua myös siten, että ulkoilureitit saadaan päivitettyä 
samassa tahdissa väestönkasvun kanssa, jotta arempien metsäaluei-
den hallitsematonta kulutusta saadaan vähennettyä. Käytettävissä rat-
kaisuissa ja materiaaleissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatte-
ita suosimalla sekä pitkäikäisiä että huollettavia materiaaleja ja ratkai-
suita. 

Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tär-
keille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa to-
teutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaihe-
essa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
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Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää.

Rakennusvirasto huolehtii määrärahojensa puitteissa myös olemassa 
olevan kaupunkirakenteen ja asuinalueiden julkisen tilan kunnosta, ra-
kenteiden ylläpidosta ja toimivuudesta ottaen huomioon myös erityistar-
peiset asukkaat. Rakennusvirasto kerää aktiivisesti asukkaiden toiveita 
ja tarpeita yleisistä alueista. Yleisiä alueita kehitetään jatkuvasti vuoro-
vaikutuksessa asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Käsittely

16.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: 
Pörrö Sahlberg: Lisätään lausuntoehdotuksen kappaleen (4) lauseen
loppuun sekä kohteiden toteuttamisvaiheessa. 

Lisätään kappaleen (6) toisiksi viimeiseksi lauseeksi Viheralueiden 
käyttäjämäärien kasvuun tulee varautua myös siten, että ulkoilureitit 
saadaan päivitettyä samassa tahdissa väestönkasvun kanssa, jotta 
arempien metsäalueiden hallitsematonta kulutusta saadaan vähennet-
tyä.

Lisätään kappaleen (6) jälkeen uusi kappale: Mikäli yleiskaavaehdotuk-
sen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille luonto- ja viheralu-
eille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutusjärjestyksessä su-
unnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa varsinaista jo raken-
nettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin alueet säilyvät virkis-
tyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistyskäyttöä on mahdollista 
kehittää.

Kannattaja: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (4) lauseen loppuun
sekä kohteiden toteuttamisvaiheessa. Lisätään kappaleen (6) toisiksi 
viimeiseksi lauseeksi Viheralueiden käyttäjämäärien kasvuun tulee va-
rautua myös siten, että ulkoilureitit saadaan päivitettyä samassa tahdis-
sa väestönkasvun kanssa, jotta arempien metsäalueiden hallitsematon-
ta kulutusta saadaan vähennettyä. Lisätään kappaleen (6) jälkeen uusi 
kappale:
Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tär-
keille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa to-
teutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaihe-
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essa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää.

Jaa-äänet: 4
Matti Kopra, Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein, Mariam Rguibi

Ei-äänet: 5
Antti Möller, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Pörrö Sahlberg, Tuomo 
Valokainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

09.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 11.02.2016 § 25

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi Kotikaupunkina Helsinki 2016 – 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta seuraavan 
lausunnon: 

AM-ohjelman valmistelu

Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjel-
man (AM-ohjelman) luonnos on päivitetty versio kaupunginvaltuuston 
syyskuussa 2012 hyväksymästä Kotikaupunkina Helsinki 2012 ohjel-
masta, jonka tavoitteita on muutettu tarpeellisilta osin. Kotikaupunkina 
Helsinki 2016 -ohjelmaluonnoksen pohjalta laadittava ehdotus uudeksi 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaksi tuodaan kaupunginvaltu-
uston käsittelyyn kevätkaudella 2016.

Ohjelman valmistelua ovat linjanneet monet eri tekijät. Vuonna 2013 
työskenteli muun muassa neljä kaupunginkansilian vetämää työr-
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yhmää: asuntotuotannon sujuvoittamistyöryhmä, erityisryhmien asumi-
sen selvitystyöryhmä, kriisimajoitustyöryhmä ja asunnottomuustyör-
yhmä. Työryhmien työn ja selvitysten tuloksia on sovellettu käytäntöön 
kuluneella ohjelmakaudella ja hyödynnetty Kotikaupunkina Helsinki 
2016 -ohjelmaluonnoksen valmistelussa.   

Voimassa olevan ohjelman tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosit-
tain. Kaupunginvaltuusto on saanut tiedoksi seurantaraportit vuosilta 
2013, 2014 ja 2015. Vuoden 2015 seurantaraportissa arvioitiin koko 
ohjelmakauden tavoitteiden toteutumista. Seurantaraportit ovat olleet 
keskeinen tausta-aineisto Kotikaupunkina Helsinki 2016 ohjelmaluon-
noksen valmistelussa. Vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhtey-
dessä hyväksyttiin lisäksi 11 toivomuspontta, joiden teemoja on sisälly-
tetty uuteen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelmaan. Toivomusponsi-
en vastausluonnokset ovat ohjelmaluonnoksen liitteenä.

Maankäyttö ja asuinalueet

Helsingin tavoitteena on saada vuosittain vähintään 5500 uutta asuntoa 
joko uudistuotantona tai käyttötarkoituksen muutoksina. Tämä tarkoit-
taa vuosittaista noin 360 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Ta-
voite on haastava ja sen toteutuminen edellyttää kaavoitusprosessilta 
erityistä sujuvuutta. Kaavoituksen käytännöt ovatkin hyvin kehittyneet 
tätä tavoitetta vastaaviksi. Kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoi-
den mukaanotto kaavaprosessiin heti sen alkuvaiheista lähtien mahdol-
listavat sen toteutumisen mahdollisimman hyvin. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa myös liikennejärjestelmien ke-
hittämisen vähäpäästöisempään ja energiaystävällisempään suuntaan. 
Asuinalueiden sekä palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus joukko-
liikenteellä, kävellen ja pyöräillen ovat uusien täydennysrakennettavien 
asuinalueiden merkittävä vetovoimatekijä. 

Myös viheralueiden merkitys tulee jatkossa korostumaan kaupunkira-
kenteen entisestään tiivistyessä. Rakentamispalvelulla on merkittävä 
rooli näiden alueiden rakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa. 
Kaupunginhallituksen hyväksymän Helsinki kaikille esteettömyyslin-
jauksen toteutuminen yleisten alueiden osalta vaatii erityistä lisäpa-
nostusta ja resursseja niiden hoitoon ja varsinkin talvikunnossapitoon.

Asuinalueiden elinvoimaisuus

Rakennusvirasto edistää tilaajana kaupunginosien kehittymistä houkut-
televina asuinalueina huolehtimalla alueiden katu- ja viheralueiden hy-
vien ominaispiirteiden säilymisestä ja niiden vahvistumisesta julkisen ti-
lan suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakentamispalvelu puolestaan 
tuottaa näiden piirteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia 
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teknisiä palveluita. Tiivis yhteistyö tilaaja- ja tuottajaviraston kesken 
mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen kaupunkirakenteen 
ja asuinalueiden julkisen tilan kunnossa, rakenteiden ylläpidossa ja nii-
den toimivuudessa.

Myöhemmin vuonna 2016 kaupungin valtuuston päätettäväksi tulevas-
sa yleiskaavaehdotuksessa korostetaan Helsingin toimivia ja viihtyisiä 
virkistys- ja viheralueita. Asukastiheyden ja asukkaiden kokonais-
määrän kasvaessa lisääntyy myös viheralueiden käyttö, mikä puo-
lestaan kuluttaa niitä aiempaa enemmän ja aiheuttaa todennäköisesti 
huomattavasti suurempaa roskaantumista ja fyysisten rakenteiden rik-
koontumista. Tähän tulee varautua suunnittelemalla ja rakentamalla 
uudet virkistys- ja viheralueet kestämään entistä paremmin kasvavaa 
käyttöä ja kulumista. Samalla tulee varata näiden alueiden hoitoon ja 
kunnossapitoon riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit.

Tekniset huoltoalueet ja tukikohdat

Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusohjel-
massa esitetyn tiivistyvän kaupunkirakenteen ja kasvavan asu-
kasmäärän yhdyskuntateknisten huoltotoimintojen rooli tulee olemaan 
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi. Teknisen palvelun lautakunta kiinnittää 
huomiota, ettei huoltoalueiden riittävyydestä nyt tai tulevaisuudessa ol-
lut tehty erillistä selvitystä yleiskaavaesitystä valmistellessa. Tämän 
kaltainen selvitys olisi elintärkeää tehdä ennen yleiskaavan toteuttamis-
ta, jotta kaupungista saadaan tulevaisuudessa yleiskaavaluonnoksessa 
tavoiteltu turvallinen, toimiva ja viihtyisä. Teknisen palvelun lautakunta 
on antanut lausunnon yleiskaavaluonnoksesta 5.3.2015 (HEL 2012–
012586 T 10 03 02 00), jossa käsitellään laajemmin teknisten huoltoa-
lueiden ja tukikohtien merkitystä kaupunkirakenteen tehokkaalle ja ta-
loudelliselle rakentamiselle, ylläpidolle ja hoidolle.

Esitetyt toivomusponnet

AM-ohjelman vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhteydessä jä-
tettiin siihen yhteensä yhdeksän erillistä toivomuspontta. Teknisen pal-
velun lautakunta toteaa, että jätetyt ponnet ja niissä esitetyt tavoitteet 
eivät liity Staran toimialaan.

Teknisen palvelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asi-
an osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569
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jyrki.maattanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 50

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Maankäyttö ja asuinalueet

Asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksen mukaan 
Helsingin maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenteeseen tu-
keutuva yhdyskuntarakenne. Kaupunkirakenteen tiivistäminen täyden-
nysrakentamisella sekä uusien alueiden rakentaminen joukkoliikenteel-
lä, erityisesti raideliikenteellä saavutettaviksi on mm. valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden sekä kaupungin strategiaohjelman ja ilmas-
totavoitteiden mukaista. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa myös liikennejärjestelmän ke-
hittämisen vähäpäästöisempään suuntaan. Asuinalueiden sekä pal-
veluiden ja työpaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja 
pyöräillen ovat merkittävä asuinalueiden vetovoimatekijä. Myös lähivi-
heralueiden merkitys tulee entisestään korostumaan kaupunkiraken-
teen tiivistyessä. Näitä tekijöitä olisi hyvä korostaa asuinalueisiin liitty-
vissä tavoitteissa. 

Helsingin tavoitteena on rakentaa 5500 asuntoa vuodessa, mikä tarko-
ittaa 360 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Tavoite on kunnian-
himoinen ja sen toteutuminen edellyttää kaavoitusprosessilta erityistä 
sujuvuutta. Kuten ohjelmaluonnoksessa todetaankin, turvataan tuotan-
non edellytykset hallintokuntien yhteistyöllä. Kaavoituksen käytännöt 
ovatkin hyvin kehittyneet tätä tavoitetta tukeviksi. Kaupungin eri asian-
tuntijoiden mukaanotto kaavaprosessiin heti sen alkuvaiheista lähtien 
on tiedonvaihdon, selvitystarpeiden tunnistamisen ja eri näkökulmien 
huomioon ottamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vanhan rakennus-
kannan uusiokäyttö osana asuntotuotannon lisäystä on kannatettavaa, 
mutta se edellyttää liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen ja rakennus-
ten terveellisyyden huomioimista suunnittelussa. 

On hyvä, että autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohtei-
den toteuttamista jatketaan. Jo toteutetuista kohteista Kalasatamassa 
ja Jätkäsaaressa tulisi kerätä tietoa ja kokemuksia hyödyntää jatkossa. 
Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä kartoittaa potentiaaliset uu-
diskohteet, jotka voisivat olla soveltuvia tällaisiin kokeiluihin. Pysäköinti-
politiikan ja pysäköintiratkaisujen tulisi aidosti vaikuttaa pysäköintipaik-
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kojen määrään ja kannustaa mm. yhteiskäyttöautoiluun. Mikäli yleis-
kaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille luon-
to- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutusjärje-
styksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa varsi-
naista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin alueet 
säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistyskäyttöä on 
mahdollista kehittää.

Energiatehokkuus

Ohjelman päämäärän IV mukaan asuntokannan kunnosta huolehditaan 
ja energiatehokkuutta edistetään asuntorakentamisessa ja olemassa 
olevassa asuntokannassa. Sen muuta kuin kaupungin omaa asunto-
kantaa koskevia tavoitteita (tavoite 10) tulisi vielä täydentää seuraavas-
ti: ”Edistetään uudisrakentamisen ja olemassa olevan asuntokannan 
energiatehokkuutta kehittämällä kaupungin ohjauskeinoja ja pilotoimal-
la uusia toimintamalleja. Asetetaan tavoite energiatehokkuudelle sekä 
luodaan seurantamenetelmä mittaamaan tavoitteen toteutumista.” 

Kaupungin olemassa olevaa omaa asuntokantaa koskevat tavoitteet D-
energialuokan saavuttamisesta ja energian ominaiskulutuksen vä-
hentämisestä 2 % vuodessa. Nykyistä kumulatiivista kahden prosentin 
vuosittaista säästötavoitetta voidaan pitää riittävänä verrattuna kansal-
listen energiatehokkuussopimusten vuotuiseen yhden prosentin sää-
stötavoitteeseen. Energiatehokkuuden lähtötason parantuessa tavoit-
teen saavuttaminen tulee vuosi vuodelta haastavammaksi. Tavoitetta 
11 voisi täydentää vielä seuraavasti: ”Lisätään kiinteistökohtaisen uusi-
utuvan energian käyttöä. Asetetaan tavoite uusiutuvan energian käytöl-
le osuutena käytetystä kokonaisenergiasta.” Kaupungin oman asunto-
kannan energiatehokkuustavoitteiden toteutuman ja toteutettujen toi-
menpiteiden hallitumpaa seurantaa on myös tarpeen kehittää jatkossa. 

Energiatehokkuuden parantaminen kaupungin olemassa olevassa ra-
kennuskannassa on keskeistä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Jat-
kossa tulisikin tunnistaa lupaavimmat alueet energiatehokkuuden pa-
rantamiselle, jotta kaupunki voisi aktivoida alueiden kiinteistöjen 
omistajia ja asukkaita energiatehokkuuden parantamiseen. Myös alue-
kohtaisten yhteisperuskorjaushankkeiden käynnistäminen olisi tärkeää.

Uudisrakentamiseen luovutettavilla kerrostalotonteilla vaatimuksena on 
C-luokan energialuokkavaatimuksen selkeä täyttyminen ja E-luvun 120 
kWh/m2/vuosi alittaminen. Kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on 
pyrkimys nollaenergiarakentamiseen. Tämän tulisi näkyä myös asunto-
ohjelman tavoitteistossa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki 
viranomaisten käytössä tai omistuksessa olevat rakennukset ovat lähes 
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nollaenergiarakennuksia 31.12.2018 mennessä ja kaikki rakennukset 
lähes nollaenergiarakennuksia 31.12.2020 mennessä. Tämä tulisi huo-
mioida hyvissä ajoin suunnittelussa ja luvituksessa. AM-ohjelmassa oli-
si hyvä kuvata tämä ja ohjelmakaudella tulevat muutkin lainsäädännölli-
set uudistukset ja kuinka ne huomioidaan suunnittelussa. 

Jatkossa maankäyttöön, kaupunkirakenteeseen ja asuntokantaan liitty-
vät energiatehokkuustavoitteet voisi koota omaksi kokonaisuudekseen, 
jolloin tämä teemakokonaisuus hahmottuisi paremmin. Asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön ohjauksella on erittäin merkittävä rooli ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä ja sen tulee mahdollistaa hiilineutraaliuden 
saavuttaminen viimeistään vuonna 2050. Siten hiilineutraalisuus tulee 
asettaa kaikkien uusien asuinalueiden lähtökohdaksi jo nyt. 

Toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon

Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta. Mikäli aurinkosäh-
köjärjestelmän tuotto on kiinteistön sen hetkistä kulutusta suurempi, 
ylijäämäsähkö on mahdollista myydä sille sähköyhtiölle, jonka kanssa 
on sähkösopimus. Nykyisin aurinkosähkön myyminen verkkoon ei kui-
tenkaan ole käytännössä taloudellisesti kannattavaa sähkön alhaisen 
markkinahinnan vuoksi. Sähköyhtiöt hyvittävät ylimääräisestä aurinko-
sähköstä vain muutaman sentin kilowattitunnilta. Jotta aurinkosähköä 
kannattaisi tuottaa verkkoon, tulisi hyödyn olla moninkertainen. Se 
edellyttäisi valtiovallalta tukitoimina ohjausta, kuten nettomittarointiin 
ohjaamista tai rahallista tukea kuten tariffituki. 

Rakennusvirasto, ympäristökeskus, kiinteistövirasto ja Helen Oy olivat 
mukana FinSolar -hankkeessa, jossa kehitettiin uusia ratkaisuja aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi. Hankkeen internetsivuille 
www.finsolar.net on koottu kaikki nykyiset tiedossa olevat keinot aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi.

Aurinkosähkön tuotannon suuren potentiaalin hyödyntämistä rajoittavat 
tuotannon ja sähkön tarpeen ajoittuminen eri vuorokauden- ja vuode-
naikoihin. Kiinteistökohtaisesti tuotanto on suurinta kesällä, mutta säh-
kön kysyntä on pienintä. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämisen osalta on oleellisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voi-
daan korvata. Oleellinen on myös tekninen valinta pyritäänkö varastoi-
malla tasaamaan vuodenaikojen vai vuorokaudenaikojen välisiä säh-
könkulutusvaihteluita.

Tulevaisuudessa sähkövarastot antavat lisämahdollisuuksia myös kiin-
teistökohtaisen aurinkosähkön hyödyntämiseen ja vuorokausivaihtelu-
jen tasaamiseen. Hyödyntämällä itse aurinkosähkö kokonaisuudessaan 
säästetään sähkön lisäksi sähkösiirron ja verojen osuudet. Suomen en-
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simmäinen älykäs sähkövarasto otettiin käyttöön Viikin ympäristötalos-
sa joulukuussa 2015. Akkuvarasto muun muassa varastoi kiinteistössä 
tuotettua aurinkosähköä, tasaa kulutushuippuja ja mahdollistaa älyla-
tauksen. Älylataus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kulutushuippujen ai-
kaan sähköautojen lataus voidaan tehdä sähkövarastosta ja samalla 
vähennetään sähköverkon rasitusta. Varastosta on mahdollista myydä 
sähköä myös verkkoon. Sähkövarastoilla on mahdollista tasata sähkön 
käyttöä ja tuotantoa tarpeen mukaisesti

Sähkövarastot soveltuvat erityisen hyvin hajautettuun energiantuotan-
toon, koska tuotannossa on hyvä olla mahdollisuus varastoida sähköä. 
Uusille asuinalueille sähkövarastot soveltuvat hyvin osana hajautettua 
energiantuotannon järjestelmää. Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat 
myös käydä kauppaa sähkövarastojen avulla. Varastoihin on mahdol-
lista ostaa sähköä niinä vuorokauden aikoina, kun sähkö on halpaa. 
Tätä sähköä myydään takaisin, kun sähkö on puolestaan kallista.

Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa.

Käsittely

02.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seu-
raava lisäys:

”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, 
tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa 
toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää".

Kannattaja: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola
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Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti 
on nykyteknologialla vielä iso haaste." 

korvataan muotoilulla

 "Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleel-
lisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on 
myös tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaiko-
jen vai vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausun-
non viimeiseksi kappaleeksi

"Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa."

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seu-
raava lisäys: ”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen 
päädytään, tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tu-
lee sijoittaa toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painot-
taa alkuvaiheessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysra-
kentamista. Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman 
pitkään ja virkistyskäyttöä on mahdollista kehittää".

Jaa-äänet: 3
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi

Ei-äänet: 6
Timo Latikka, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo 
Stranius, Anita Vihervaara

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
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"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti 
on nykyteknologialla vielä iso haaste."  korvataan muotoilulla  "Esimer-
kiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleellisinta, 
millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on myös 
tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaikojen vai 
vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausunnon 
viimeiseksi kappaleeksi "Kevään ja syksyn matalalla paistavan au-
ringon valon optimaaliseksi hyödyntämiseksi on kannustettava myös 
suunnittelemaan rakennusten ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia 
paneelistoja. Niiden avulla voidaan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai ilta-
päiväistä sähköenergian tuotantoa."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 2.2.2016

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö

Rakennuslautakunta antaa 30.11.2015 päivitetystä versiosta kau-
punginvaltuuston syyskuussa 2012 hyväksymästä Kotikaupunkina 
Helsinki 2012 -ohjelmasta seuraavan lausunnon.

Asuntojen tarve Helsingissä ja metropolialueella on viime vuosien aika-
na jatkanut kasvuaan. Perussyynä on luonnollisesti voimakkaana jatku-
nut asukasmäärän kasvu, mutta myös muut tekijät. Niistä viimeisim-
pänä voi mainita syksystä 2015 voimistuneen turvapaikanhakijoiden tu-
lon. Ylipäätänsä maahanmuuton kasvu on ollut trendinä jo usean vuo-
den ajan. Pitemmällä tähtäimellä on syytä kiinnittää huomiota erityisesti 
Helsingin asumisväljyyden kasvun hitauteen. Vuosina 1989–2013 kas-
voi asumisväljyys Helsingissä vain 3,6 %, kun koko maassa väljyyden 
kasvu oli 8,8 %. Luodon (Larsmo) kunnan jälkeen asutaan Helsingissä 
toiseksi ahtaimmin koko Suomessa. Helsingin asumisväljyys on keski-
määrin 34,1 m². Koko maan tasolla on asumisväljyys 39,8 m², mikä on 
lähes samaa tasoa kuin Ruotsissa (42 m²). Viime vuosina on Helsinkiin 
rakennettu voittopuolisesti pieniä asuntoja. Vaikka kansainvälisestikin 
on niin, että suurkaupunki- ja metropolialueilla asumisväljyys on muuta 
maata pienempi, merkitsee näin suuri ero asumisväljyydessä käytän-
nössä sitä, että osa lisäasuntorakentamisen volyymistä tullaan Helsing-
issä käyttämään asumisväljyyden kasvattamiseen.

Juuri valmistunut VTT:n selvitys tarkastelee koko maan asuntotuotan-
totarvetta vuosina 2015–2040 (Terttu Vainio: Asuntotuotantotarve 
2015–2040. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 2016). Selvityksen 
mukaan olisi vuoteen 2040 mennessä Helsingin seudulle (MAL-sopi-
muksen mukaiselle alueelle) rakennettava konservatiivisen skenaarion 
mukaan 260 000 asuntoa (noin 10 500 asuntoa vuodessa) ja kau-
pungistumisskenaarion mukaan 350 000 asuntoa (noin 14 000 asuntoa 
vuodessa). Konservatiivisessa skenaariossa koko Helsingin seudun 
asuntotuotannosta olisi Helsinkiin rakennettava 40 prosenttia seudun 
asunnoista (4 600 as/v). 

Ohjelman eräistä tavoitteista rakennuslautakunta toteaa seuraavaa.
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Tavoite 2 Tontinvaraus ja –luovutus

Kaupungin luovuttamien kerrostalotonttien osalta on tavoitteeksi asetet-
tu, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuus-
vaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi. Viime 
vuosina on uudisrakentaminen ollut valtaosin energiatehokkuudeltaan 
C-luokkaa, pientalopuolella normaalia on B-luokka, tai entistä useam-
min A-luokka. Helsingin rakennusvalvontataksaan on jo parin vuoden 
ajan sisältynyt kohta, joka mahdollistaa matalaenergiatalona toteutetta-
valle asuinrakennukselle lupamaksun alennuksen. Alennus voi olla 20 
tai 30 % riippuen siitä, kuinka paljon rakennuksen lämpöhäviöiden las-
kennallinen energiankulutus vuositasolla alittaa vähimmäisvaatimukset 
täyttävän vertailurakennuksen vastaavan energiankulutuksen.

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Rakennuslautakunta pitää tärkeänä, että asemakaavojen toteuttamis-
kelpoisuuteen kiinnitetään korostuneesti huomiota. Sama koskee ase-
makaavojen riittävää joustavuutta. Eduskunnalle on annettu 
17.12.2015 hallituksen esitys 148/2015 vp, joka koskee rakentamisen 
poikkeamistoimivallan siirtämistä kokonaisuudessaan kunnille. Samas-
sa yhteydessä esitetään poistettavaksi maan kymmentä suurinta kau-
punkia koskevan määräaikaisen kokeilulain (1257/2010) ja sen jatkon 
samaa toimivaltaa koskeva sääntely tarpeettomana. Rakennuslauta-
kunta kuitenkin huomauttaa, että toisin kuin sen ja Helsingin kaupungin 
lausunnossa syksyllä 2015 esitettiin, ei hallituksen esitys toteutuessaan 
mahdollistaisi alueellisen poikkeamisen käyttöä uudisrakentamiseen. 
Nimenomaan pääkaupunkiseudulle olisi tärkeää, että alueellista poik-
keamista voitaisiin käyttää ei pelkästään olemassa olevan rakennus-
kannan osalta, vaan myös täydennysrakentamisluonteiseen uudisra-
kentamiseen. Tätä koskeva mahdollisuus olisi luontevaa sisällyttää 
osaksi määräaikaista kokeilulakia.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Ohjelman mukaan huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijai-
sesti tontinluovutusehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla 
maalla voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

Rakennuslautakunta viittaa tähänastisiin kokemuksiin ja toteaa, että 
huoneistotyyppijakauman ohjaus on hyödyllistä sovittaa kulloisenkin 
alueen sijaintiin ja muihin olosuhdetekijöihin. Tietyillä uusilla alueilla on 
ilmennyt vaikeuksia löytää asukkaita suuriin perheasuntoihin, jolloin jo-
issakin tilanteissa on päädytty joko uusiin tontinluovutuksiin tai poik-
keuksiin asemakaavamääräyksistä. Tiukkojen huoneistotyyppi-
määräysten ohella voi olla tilanteesta riippuen käyttökelpoista edellyt-
tää kaavamääräyksillä tiloilta joustavuutta ja asuntojen yhdisteltävyyttä.
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Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Rakennusvalvontavirasto on ollut aloitteentekijänä lähdettäessä ke-
hittämään erityistä Helsinki-kerrostalokonseptia. Loppusyksystä 2015 
osoitettiin kaupungin taholta Tankovainion alueelta Mellunkylästä muu-
tama tontti, joille kiinnostuneet toimijat voivat lähteä toteuttamaan pio-
neeriluonteisesti Helsinki-kerrostaloa. Hankkeessa on osin samoja piir-
teitä, kuin asuntotuotantotoimiston ns. Make-konseptitalossa (malliker-
rostalo). Helsinki-kerrostalon ideana on luoda kustannustehokas ratkai-
su, jonka avulla päästään toteuttamaan erisuuruisia ja myös eri materi-
aaleihin perustuvia, olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäviä 
kerrostaloja. Esikuvana on aikoinaan myös rakennusvalvontaviraston 
aloitteeseen perustunut Helsinki-pientalokonsepti.

Rakennusvalvonnasta on ollut edustaja mukana kaupungin Hissiprojek-
tissa. Pääkaupunkiseudulle on nyttemmin perustettu myös alueellinen 
hissiryhmä, joka edistää jälkiasennushissien aikaansaamista muun mu-
assa ohjeistuksella ja neuvonnalla. Hissien rakentamiskysymykset ovat 
olleet toistuvasti esillä Helsingin rakennusvalvonnan eri tahoille suun-
natuissa infotilaisuuksissa, jotka parhaimmillaan ovat keränneet yli 500 
osallistujaa. Hissiprojektin infoaineistoa on myös pysyvästi esillä raken-
nusvalvontaviraston Tellinki-neuvontapisteessä.

Hajautetun energiatuotannon ja uusiutuvien energialähteiden edistämi-
seksi vapautettiin Helsingin vuoden 2010 rakennusjärjestyksessä toi-
menpideluvan hakemiselta kaikilla tonteilla ilmalämpöpumpun, 
maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, ra-
kennelmaan tai pihamaalle.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Esittelijätiedot
virastopäällikkö
Lauri Jääskeläinen

Lisätiedot
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin: 310 26220

lauri.jaaskelainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 28.01.2016 § 17

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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Helsinki on nuorten kuntalaisten asumisen riittävän ja tasapainoisen 
järjestämisen kannalta vaikea kaupunki. Pienistä kohtuuhintaisista ja –
vuokraisista asunnoista, jotka sijaitsevat hyvien  joukkoliikenneyhteyk-
sien varrella, on jatkuvaa niukkuutta. Helsingissä siirtyy vuosittain 
asuntomarkkinoille tuhansia uusia oman kaupungin nuoria asukkaita ja 
samaan aikaan kotimaasta ja ulkomailta saapuu runsaasti opiskelijoita 
kilpailemaan rajallisesta asuntotarjonnasta. Nuorten aikuisten kanssa 
samoista pienasunnoista kilpailee laaja ja kasvava yksin asuvien kunta-
laisten joukko. Voimakas pienten vuokra-asuntojen kysyntä on näkynyt 
erityisesti pienten asuntojen vuokratason nousuna. Työssäkäyvien 
näkökulmasta on kuvaavaa, että Helsingissä palkkataso on 1.1-kertai-
nen, mutta asuntojen neliöhinnat ovat kaksinkertaisia koko maan tilan-
teeseen verrattuna.

Kaupunki kumppaneineen on viimeksi kuluneiden vuosien aikana py-
stynyt tuottamaan uusia nuorisoasuntoja ja opiskelija-asuntoja yli tavoi-
tetason. Lisäksi nuoriso- ja opiskelija-asuntoja on rakenteilla muun mu-
assa uusiin merellisiin kaupunginosiin. Myös työssäkäyvien ja työmark-
kinoille tulevien nuorten asunnontarpeesta huolehtiminen on merkittävä 
osa Helsingin asuntopolitiikkaa. Nuorisoasuntojen suunnittelussa on 
keskeistä kuten opiskelija-asunnoissakin eli asunnon koon ja sijainnin 
vastaavuus nuorten tarpeisiin. Lisäksi tilaratkaisut tulisi suunnitella asu-
kaslähtöisesti.  Nuorisolautakunta esittää, että nuorille rakennettuja vu-
okra-asuntoja tulisi tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä. Samalla tulisi 
huomioida alueen viihtyvyys ja, että monissa nuorisoasunnoissa asuu 
myös lapsiperheitä

Nuorisoasiainkeskus on etsinyt myös uusia ratkaisuja nuorten asumi-
sen ongelmiin. Oman muotoinen koti on kaupungin kolmevuotinen han-
ke, jonka päätoteuttajana on nuorisoasiainkeskus ydinkumppaneinaan 
Nuorisoasuntoliitto ja Y-Säätiö. Hankkeen asumiskokeiluja tehdään yh-
dessä nuorten kanssa ja niitä mallinnetaan kaikkien halukkaiden 
käyttöön. Kokeiluja on tähän mennessä tehty kausiasumisessa Vartio-
saaressa, kimppa-asumisessa Kannelmäessä entisessä nuorisokodis-
sa ja vanhusten palvelutalossa Laajasalossa. Kokeiluissa on saatu ai-
kaan hyviä tuloksia. Hankkeessa selvitetään myös kaupungin nykyisiä 
nuorten asumiseen soveltuvia tyhjiä tiloja.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki tuottaa jatkuvasti sekä 
uusia nuoriso- ja opiskelija-asuntoja että lisää nykyisestä asuntokan-
nasta kohdennettuja asuntoja asuntomarkkinoille tuleville nuorille. 
Varsinkin nuorisoasuntojen merkitys nuorten asunnottomuuden ja 
myös syrjäytymisen riskien ennaltaehkäisyssä on huomattava. Niillä 
voidaan tukea nuorten itsenäistymisen mahdollisuuksia että syrjäyty-
misvaarassa olevien nuorten tilanteiden vakiinnuttamista. Lisäksi lauta-
kunnan näkemyksen mukaan uusien nuorisoasuntojen sijoittelulla esi-
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merkiksi täydennysrakentamisalueille voidaan vaikuttaa tasapainotta-
vasti vanhojen alueiden asuntokantaan ja asukasrakenteeseen. Uusien 
nuorten asukkaiden kautta on mahdollista tuottaa elävämpää, rikkaam-
paa ja monimuotoista kaupunkirakennetta, jossa uudenlaisilla kohtaa-
misen areenoilla voidaan tuottaa asukkaiden tarpeiden mukaista yhte-
istoiminnallisuutta. Lisäksi nuorisolautakunta painottaa nuorten näke-
mysten kuulemista ja nuorten osallistamista nuorten asumisratkaisujen 
suunnitteluun ja kehittämiseen.

Käsittely

28.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Timo Kontio

Esittelijä lisäsi lausunnon toisen kappaleen loppuun seuraavan kohdan: 
"Nuorisolautakunta esittää, että nuorille rakennettuja vuokra-asuntoja 
tulisi tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä. Samalla tulisi huomioida alu-
een viihtyvyys ja, että monissa nuorisoasunnoissa asuu myös lapsiper-
heitä." 

Vastaehdotus:
Helena Kantola: Nuorisolautakunta esittää, että Helsingissä selvitetään 
mahdollisuudet kokeilla samanlaista ”miniasunto” –nimistä vuokra-
asuntokonseptia, kuin Vantaan Martinlaaksossa on tehty.  

Kantolan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 6

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Asuntolautakunta antoi AM-ohjelmaluonnoksesta 2016 seuraavan 
lausunnon:

Asuntotuotannon määrä

Ohjelman tuotantotavoite on asetettu 5 500 asuntoon. Ottaen huo-
mioon väestönkasvun se on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Lisäk-
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si se on haasteellinen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kannalta. Ta-
voitteen saavuttamiseen vaikuttaa myös suhdannetilanne, erityisesti 
asuntojen kysyntä markkinoilla. On hyvä, että ohjelmassa painotetaan 
edelleen täydennysrakentamista olemassa oleville alueille ja sosiaali-
sen sekoittamisen periaatteita uusilla asuinalueilla. 

Aravavuokra-asunnot

Aravavuokra-asuntojen osuus on nostettu 25 prosenttiin, kokonais-
määräksi tulee 1 375 asuntoa. Muutos on lähinnä kosmeettinen, koska 
aravatuotantona toteutetut opiskelija- ja nuorisoasunnot on nyt siirretty 
välimuodon asunnoista aravavuokra-asuntojen luokkaan, minne ne ku-
uluvatkin. Opiskelijoille ja nuorille on tavoitteena 300 asuntoa, joten 
muita aravavuokra-asuntoja tuotettaisiin 1 075. Ohjelmassa ei määritel-
lä sitä kuinka suuri osuus näistä on erityisryhmille (kehitysvammaiset, 
vaikeavammaiset, vanhusväestö jne.) tarkoitettuja. Olisi tärkeää aset-
taa määrällinen tavoite tavallisille aravavuokra-asunnoille, koska tällä 
tarjonnalla on enemmän merkitystä asuntomarkkinoilla.

Valtion asuntopolitiikka tiukentaa aravaehtoja

Omakustannusvuokra

Valtioneuvoston asetuksen muutos vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-
keustalolainojen korkotuesta on hyväksytty 7.1.2016. Valtion tukemien 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perit-
tävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen 
enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alenne-
taan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Lisäksi lainanlyhen-
nysten määrää uusissa korkotukilainoissa lisätään lainan alkuvuosina 
korkotukilainajärjestelmän houkuttelevuuden parantamiseksi. Ase-
tusmuutoksella pyritään poistamaan eroja eri yhteisöjen omistamien 
valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokra- ja 
käyttövastiketasoissa ja hillitsemään asumiskustannusten nousua. 
Omarahoituskoron enimmäismäärän vähentäminen on selkeä heiken-
nys omistajalle. 

Tulorajat

Hallitusohjelmassa esitetään, että ”Ara-vuokra-asuntojen asukasvalin-
toja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä asu-
kasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat. Asukkaan tulot tar-
kistetaan ara-vuokra-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä 
sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein. Siirtymäaika asun-
nosta on kaksi vuotta. Ara-asuntojen asukasvalinnasta voidaan poiketa 
tapauksissa, joissa julkinen tuki ei johda epäterveeseen asukaskilpailu-
un yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa.” Lisäksi hallitusoh-
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jelmassa linjataan toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden ja vaikeasti 
työllistyvien erityisestä suosimisesta asukasvalinnassa.

Tulorajojen palauttaminen valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan 
ja toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden sekä vaikeasti työllistyvien eri-
tyinen suosiminen eivät edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta 
asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Huo-
no-osaisuuden keskittymisen kasvaminen aiheuttaa vakavan segregaa-
tiouhan aravavuokrataloihin ja aravavuokratalovaltaisille alueille, ja se 
vaikeuttaa aravakohteiden tuotantoa täydennysrakentamisalueilla. Vuo-
krataloalueiden slummiutuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti kun tu-
lorajat tarkistetaan asunnonvaihtojen yhteydessä. Se aiheuttaa myös 
asumista epäsopivissa asunnoissa kun tarvittavasta vaihdosta pidättäy-
dytään.

Tulorajoja koskeva valtioneuvoston päätös on valmisteltu. Asia hy-
väksyttäneen tammikuussa, ja asetuksen muutos on tulossa voimaan 
1.4.2016.

Uusi lyhyen korkotuen (10-vuotinen) tuotantomalli

Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti on valmisteltu uutta 
lyhyen korkotuen mallia, jonka tavoitteena on houkutella uusia toimijoi-
ta mukaan vuokra-asuntotuotantoon. Uudessa mallissa on vähemmän 
sääntelyä kuin perinteisessä aravatuotannossa. Aika näyttää lähteekö 
uutta tuotantoa tällä mallilla liikkeelle. Joka tapauksessa kaupunki rat-
kaisee mallin käynnistymisen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta. 
Mihin hallintamuotoon se sijoitetaan kaupungin asunto-ohjelmassa? 
Lakia tästä mallista ei ole vielä valmistunut.

Kaupungin intressit arava-asuntotuotannossa

Aravavuokra-asunnot ovat merkittävässä roolissa Helsingin asunto-
markkinoilla ja tarjoavat matalapalkka-alojen, lähinnä palvelusektorin, 
työntekijöille mahdollisuuden järjestää asumisensa kaupungissa, työ-
paikkojen läheisyydessä. Hallitusohjelman linjaukset ja järjestelmän 
muutokset tulevat nopeasti muuttamaan asukasrakenteen ja rajaa-
maan asuntokannan käyttöä. Siksi Helsingin tulee pyrkiä voimakkaasti 
vaikuttamaan järjestelmän ehtoihin. Asuntolautakunta ja kaupunginhal-
litus ovat lausunnoillaan vastustaneet aravaehtojen tiukennuksia. Tätä 
asiaa kannattaa pitää esillä vielä MAL-neuvotteluissa yhteistyössä mui-
den seudun kuntien kanssa. 

Jos valtion tukeman asuntotuotannon ehdot kiristyvät siten, että ne 
ovat haitallisia kaupungin oman asuntostrategian kannalta, kannattaa 
aravajärjestelmästä irtautumista harkita. Nykyisen hallituksen asunto-
poliittiset linjaukset aravajärjestelmän ehtoihin eivät edistä metropoli-
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alueen kehittämistä, eivätkä ne tue kaupungin omia tärkeitä tavoitteita, 
hyvää asukasrakennetta, asuntokannan joustavaa käyttöä ja segregaa-
tion torjuntaa.

Välimuodon asunnot

Välimuodon asuntoja tavoitellaan 1 925, joka vastaa 35 prosentin osu-
utta. Välimuodoiksi luetaan mm. Hitas- ja asumisoikeusasunnot. Väli-
muoto on hieman vaikeasti avautuva käsite, koska se sisältää sekä hin-
ta- ja laatusäänneltyä vapaarahoitteista että valtion tukemaa asuntotuo-
tantoa. 

Hitas on rahoitusmuodoltaan vapaarahoitteista, joten tuotteen voisi sijo-
ittaa myös osaksi vapaarahoitteista tuotantoa. Hitas-tuotannolle ei ole 
asetettu tontinluovutusta ohjaavaa määrällistä tavoitetta. Tuotantotavo-
itteen määrittely on perusteltua, koska tällä kohtuuhintaisella tuotannol-
la on hyvä kysyntä ja se mahdollistaa mm. lapsiperheiden asumisen 
kaupungissa. 

Hitas-järjestelmän prosessissa on asuntotuotantoa nimikkeellä ”hinta-
kontrolloidut omistusasunnot”.  Hankkeet esitellään ja hyväksytään 
hitas-järjestelmässä, mutta jälkimarkkinoita ei säännellä, joten jälleen-
myyntihinta on vapaa. Tämä tuote tulisi nimetä sitä paremmin kuvaa-
valla nimikkeellä ”puoli-hitas”. Puoli-hitaksen osuus tulisi myös määri-
tellä ohjelmassa. 

Valtio tukee asumisoikeutta myöntämällä korkotukea tuotannon rahoi-
tukseen. Asumisoikeusasunnoille ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, 
jonka avulla myös tämän rahoitusmallin tuotantoa voitaisiin ohjata. Asu-
misoikeuden kysyntä on ollut Helsingissä korkealla tasolla. Siksi tuo-
tantotavoitteen määrittely tälle mallille on perusteltua.

Välimalliin luetaan myös Aran tukemat, takauslainoin toteutettavat vuo-
kra-asunnot ja korkotuella toteutettavat omaksi lunastettavat vuokra-
asunnot. Näille Aran tuotteille ei ole viime aikoina ollut suurta tuotantoa.

Osaomistusasuntoja ei ole viime aikoina juurikaan tuotettu, tuotteen 
painoarvo on vähäinen.

Sääntelemättömät vuokra- ja omistusasunnot

Sääntelemättömälle tuotannolle on varattu 40 prosentin osuus, 2 200 
asuntoa. Sääntelemättömässä tuotannossa on vaikea tietää asunnon 
loppukäytön hallintamuotoa, vuokraa vai omistusta. Sen vuoksi vapaa-
rahoitteiselle vuokra-asuntotuotannolle ei ole järkevää asettaa erillistä 
määrätavoitetta.  

Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen
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Helsingin asuntotuotannon ohjauksessa luovuttiin vuonna 2012 koko 
tuotantoa koskevasta keskipinta-alatavoitteesta ja siirryttiin huoneisto-
tyyppijakauman ohjausmalliin, jonka keskeinen tavoite on perheasun-
noiksi soveltuvien asuntojen määrän kasvu. Perheasunnolla tarkoite-
taan vähintään kahden makuuhuoneen eli kolmen huoneen asuntoa. 
Vuodesta 2012 vuoteen 2014 on perheasuntojen osuus asuntotuotan-
nosta kasvanut, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta helsinkiläisten asumis-
väljyyteen, mikä on säilynyt noin 34 m²:nä henkilöä kohden. Helsingin 
asuntokannasta 59 prosenttia on pienasuntoja, yksiöitä ja kaksioita.

Lapsiperheiden asumismahdollisuuksia ja perheasuntojen tarjontaa on 
syytä aktiivisesti parantaa, jotta mahdollistetaan lapsiperheiden asumi-
nen Helsingissä. Perheasuntokannan rakentamisen turvaamiseksi kau-
punki sääntelee uudistuotannon huoneistotyyppijakaumaa. Sääntely on 
ulotettu koskemaan hitasomistusasuntoja ja sääntelemättömiä omistu-
sasuntoja. Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona to-
teutetaan perheasuntoina 50–60 prosenttia valmistuneista asunnoista 
ja sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla 
30–40 prosenttia valmistuneista asunnoista. Sääntely ei koske vuokra- 
eikä asumisoikeusasuntoja. 

Yksityisellä sektorilla rakennetaan paljon pieniä vuokra-asuntoja. Asun-
tomarkkinoilla, vapaarahoitteisessa ja nuorille aikuisille suunnatussa 
vuokra-asuntotuotannossa, on tuotettu runsaasti pienasuntoja, koska 
niillä on hyvä kysyntä ja liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa. Pi-
enasuntoja tuotetaan varmaankin riittävästi, eikä niiden tuotantoa tarvit-
se erityisesti edistää.

Perheasuntojen tuotannon ohjaus on perusteltua ja toteumaa on syytä 
seurata tarkasti. Asunto-ohjelman seurannan ja raportoinnin avulla saa-
daan selville nyt noudatetun sääntelyn kautta tuotettujen perheasunto-
jen määrä.   

Hissiprojekti vanhan asuntokannan kehittämisessä

Helsingin väestön ikääntyessä tarvitaan lisää hissejä vanhaan asunto-
kantaan. Hissien rakentamista edistetään hissiprojektilla. Kaupungin 
hissiasiamies neuvoo jälkiasennushissien suunnitteluun ja rakentami-
seen liittyvissä kysymyksissä. Asunto-osasto käsittelee ja hyväksyy 
kaupungin hissiavustukset, joilla rahoitetaan 10 prosenttia jälkiasenne-
tun hissin kustannuksista silloin kun valtio on myöntänyt 50 prosentin 
avustuksen.  Vuonna 2015 hissiavustuksilla valmistui 66 hissiä. Kau-
pungin osuus avustuksista oli vajaat 1,5 miljoonaa euroa. 

Olisi tarkoituksenmukaista, että hissiprojektin hallinnointi keskitettäisiin 
asunto-osastolle, jolloin myös kaupungin hissiasiamies työskentelisi 
asunto-osastolla. Näin hissiavustusta voitaisiin markkinoida ja toimeen-



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 414 (610)
Stadsfullmäktige

Kaj/3
22.06.2016

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

panna yhdessä toimipisteessä. Sillä tavalla avustuksen tarve voidaan 
nykyistä paremmin ennustaa. 

Turvapaikanhakijoiden ja muun kielisen väestön vaikutukset asuntomarkkinoilla

Helsingissä asui vuoden 2015 alussa 83 549 vieraskielistä eli muuta 
kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Vie-
raskielisten osuus Helsingin väestöstä on 13,5 prosenttia. Yli 60 pro-
senttia kaupungin väestönkasvusta vuonna 2014 tuli vieraskielisistä. 
Helsingissä asuu useampi kuin joka neljäs Suomen vieraskielisistä, ja 
itäisessä suurpiirissä useampi kuin joka neljäs Helsingin vieraskielisi-
stä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät puhuvat äidinkielenään venäjää, 
viroa, somalia tai englantia.

Helsingin väestönkasvu perustuu siis suurelta osin vieraskielisten asuk-
kaiden määrän kasvuun, jota tulevat voimistamaan syksyn 2015 pako-
laiskriisin myötä Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat.

Viime vuonna turvapaikanhakijoita tuli noin kymmenkertainen määrä ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna. Ilmiö saattaa jäädä pysyväksi ja tulevai-
suudessa se on syytä huomioida asuntopolitiikassa ja muussa suunnit-
telussa. Asuntomarkkinoilla turvapaikanhakijat näkyvät vasta viipeellä, 
noin kuudesta yhdeksään kuukauden kuluttua maahan saapumisesta, 
mikä on turvapaikkahakemuksen käsittelyn arvioitu kesto. Oleskelulu-
van saaneet ovat vapaita muuttamaan Suomessa haluamalleen paik-
kakunnalle. Ennusteiden mukaan tänä vuonna noin 3000 oleskeluluvan 
saanutta hakeutuu Helsinkiin, mikä tulee aiheuttamaan kysyntäpiikin 
vuokra-asuntomarkkinoilla. Kaupungin vuokra-asuntoa voi hakea, kun 
on saanut vähintään vuoden pituisen oleskeluluvan. Kun edullisia vuok-
ra-asuntoja ei ole riittävästi tarjolla, asuntoja tullaan hakemaan myös 
vapailta markkinoilta. Asuntojen puute saattaa johtaa kriisimajoituksen 
rajuun kasvuun. 

Sote-uudistuksen vaikutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee Helsingissä 
vaikuttamaan erityisryhmien käytössä oleviin asuntoihin sekä sosiaali- 
ja terveysviraston palvelussuhdeasuntoihin. Esitetyssä uudistuksessa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta itse-
hallintoalueille.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvirasto vastaa Helsingissä helsinkiläis-
ten erityisryhmien asumisen ja palveluiden järjestämisestä. Osan erity-
isryhmien asunnoista omistaa Helsingin kaupunki ja osa hankitaan 
ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta. On oletettavissa, että sosiaali- ja 
terveysviraston käyttämät ja välivuokraamat asunnot ja asumispal-
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veluyksiköt eivät siirry sellaisenaan uudelle sote-organisaatiolle, vaan 
jäävät kaupungin omistukseen ja hallinnoitavaksi. 

Sosiaali- ja terveysvirastolla on lisäksi käytössään kaupungin omista-
mia palvelussuhdeasuntoja, jotka on vuokrattu sosiaali- ja terveysviras-
ton henkilökunnalle. Palvelurakenneuudistuksen jälkeen palvelussuh-
deasuntoja tarvitaan vähemmän omalle henkilökunnalle. Toisaalta hen-
kilökunta, jonka työsuhde siirtyy itsehallintoalueille, tarvitsee edelleen 
asuntoja. 

Itsehallintoalueille siirtyvät tehtävät

Ympäristöministeriö on esittänyt eräitä asumiseen liittyviä tehtäviä siir-
rettäväksi itsehallintoalueille. Näitä ovat rakennusvalvontatoimi, erityis-
ryhmille tarkoitettujen asuntohankkeiden puoltaminen (esim. huonokun-
toiset vanhukset, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat), 
kuntien alueidenkäytön suunnittelu ja edistäminen. Sote-uudistus ja it-
sehallintoalueet tulevat aiheuttamaan muutoksia, joihin täytyy varautua 
ja valmistautua lähitulevaisuudessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 190
Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för 
år 2015 och ansvarsfrihet för året 2015

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

1. anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 
och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och di-
rektionerna i fråga gett om denna

2. uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2016 
förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer 
som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har 
vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3. anteckna revisionsberättelsen för år 2015

4. på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets 
godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjäns-
teinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvalt-
ning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden god-
kände som förfarande att diskussionen om ärendena 4 och 5 förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, Revisionschef, telefon: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor
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1 Utvärderingsberättelse 2015
2 Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016
4 Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016
5 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

12.5.2016
6 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

24.5.2016
7 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016
8 Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016
10 Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016
11 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016
12 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
13 Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016
14 Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016
15 Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016
16 Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
17 Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016
18 Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016
19 Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016
20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016
21 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016
22 Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016
23 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016
24 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016
25 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016
26 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016
27 Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016
28 Revisionsberättelse 2015
29 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Sökande av ändring

Kohdat 1 - 3 Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Kohta 4 Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
KPMG Julkishallinnon Palvelut 
Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 121 § i kommunallagen (410/2015) ska revisionsnämnden bere-
da de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin 
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och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål 
för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i 
kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ord-
nad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden ska för varje 
år lämna fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resulta-
ten av utvärderingen. Utvärderingsberättelsen ska behandlas i fullmäk-
tige i samband med bokslutet.

Helsingfors stads bokslut 2015 behandlas i fullmäktige 22.6.2016. På 
samma sammanträde behandlas revisionsberättelsen för år 2015 som 
stadens revisor har tagit fram och revisionsnämndens utvärderingsbe-
rättelse och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och di-
rektionerna i fråga gett om denna. Dessutom beslutar fullmäktige på 
sammanträdet utifrån revisionsnämndens förslag om beviljandet av an-
svarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Revisionsberättelsen

KPMG Offentliga Tjänster Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har 
förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 
2015. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den under-
tecknades 26.4.2016 av ansvarige revisorn Leif-Erik Forsberg, OFR, 
CGR. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid 
sammanträdet 4.5.2016. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att 
bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas an-
svarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Revisorn har utöver revisionsbe-
rättelsen gett en sammandragsrapport daterad 26.4.2016 om revisio-
nen rörande räkenskapsåret 2015. Rapporten har på begäran av revi-
sorn sänts från revisionskontoret bland annat till stadens ledning, till 
cheferna för förvaltningarna och affärsverken och till förvaltnings- och 
ekonomicheferna. Revisorn relaterade sammandragsrapporten för revi-
sionsnämnden vid sammanträdet 4.5.2015. Sammandragsrapporten 
utgör bilaga till detta ärende.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämndens två sektioner har i samverkan med revisionskonto-
ret berett en utvärderingsberättelse av utvärderingstemana som ingår i 
2015 års utvärderingsplan. Nämnden godkände utvärderingsberättel-
sen 13.4.2016. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Utlåtanden

Såsom praxis varit tidigare har revisionsnämnden i enlighet med 8 § i 
revisionsstadgan för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och 
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nämnderna och direktionerna i fråga att före 11.5.2016 ge utlåtande om 
utvärderingsberättelsen. Utlåtandena eller förslagen till utlåtanden ut-
gör bilaga till detta ärende. 

I enlighet med tidigare praxis har revisionsnämnden dessutom föresla-
git att stadsfullmäktige ska uppmana stadsstyrelsen att före utgången 
av december förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de 
personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga 
har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen. Förfarandet 
motsvarar bestämmelsen i 121 § i kommunallagen, enligt vilken stads-
styrelsen bör ge fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärde-
ringsberättelsen föranleder.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, Revisionschef, telefon: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1 Utvärderingsberättelse 2015
2 Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016
4 Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016
5 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

12.5.2016
6 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 

24.5.2016
7 Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016
8 Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016
10 Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016
11 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016
12 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
13 Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016
14 Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016
15 Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016
16 Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016
17 Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016
18 Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016
19 Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016
20 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016
21 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016
22 Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016
23 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016
24 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016
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25 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016
26 Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016
27 Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016
28 Revisionsberättelse 2015
29 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Sökande av ändring

Kohdat 1 - 3 Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Kohta 4 Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
KPMG Julkishallinnon Palvelut 
Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2016 § 59

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä 
päättäisi

 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot

 kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toimin-
nasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointiker-
tomuksen johdosta

 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015
 myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä-
väalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
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Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580
arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 191
Helsingfors stads bokslut för år 2015

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

- godkänna stadens bokslut för år 2015 utgående från att räkenskaps-
periodens resultat i stadens bokslut före reserveringar och fondöverfö-
ringar uppgår till 18 601 364,41 euro

- godkänna förslaget om att räkenskapsperiodens resultat för affärsver-
ken och fonderna utanför budgeten ska behandlas enligt följande:

Affärsverket HST:s överskott för räkenskapsperioden, 2 465 659,64 eu-
ro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket HST 
till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads services överskott för räkenskapsperio-
den, 4 593 450,66 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen 
för affärsverket Helsingfors stads service till eget kapital i affärsverkets 
balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa) över-
skott för räkenskapsperioden, 315 704,47 euro, läggs i enlighet med 
förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiför-
valtningstjänst till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva Aka-
temia) överskott för räkenskapsperioden, 101 833,65 euro, läggs i en-
lighet med förslaget från direktionen för affärsverket Helsingfors stads 
personalutvecklingstjänster till eget kapital i affärsverkets balansräk-
ning.

Fondernas över-/underskott före fondöverföringar läggs i enlighet med 
stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital. Bostadslåne-
fondens underskott på -1 515 092,18 euro, fonden för idrotts- och fri-
luftsanläggningars överskott på 139 145,24 euro, försäkringsfondens 
överskott på 1 564 884,00 euro och innovationsfondens underskott på -
3 189 191,19 euro läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till des-
sas respektive fondkapital.

- godkänna att räkenskapsperiodens resultat i fråga om den övriga 
verksamheten behandlas enligt följande:
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Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp 
som använts för investeringar i området, 6 215 719,84 euro.

Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med förslaget från bo-
stadsproduktionskommittén 2 832 500,00 euro av bostadsproduktions-
byråns resultat för räkenskapsperioden.

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 
2 898 228,85 euro.

Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av investe-
ringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs 
840 939,63 euro.

Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter re-
server och fondöverföringar, 21 357 213,30 euro, upptas i stadens ba-
lansräkning bland eget kapital, över-/underskott från tidigare räken-
skapsperioder.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden god-
kände som förfarande att diskussionen om ärendena 4 och 5 förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten 
René Hursti under diskussionen hade föreslagit att punkt (14) i bokslu-
tet ges följande lydelse: Räkenskapsperiodens överskott för den övriga 
verksamheten efter reserver och fondöverföringar, 21 357 213,30 euro, 
upptas i stadens verksamhetskapital för korrigering av underbudgete-
ringen, speciellt med tanke på sysselsättning, tjänster för äldre, tjänster 
för barnfamiljer och mentalvårds- och missbrukartjänster och med tan-
ke på hyror för skolor och andra lokaler i syfte att täcka bygg- och repa-
rationskostnader.

Dessutom anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två 
hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Arja Kar-
huvaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att de följande utvärderingsberättel-
serna om möjligt klarare beaktar också framgångar och innovatio-
ner.



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 424 (610)
Stadsfullmäktige

Kj/5
22.06.2016

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

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Yrjö Hakanen hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att bostadsproduktionsbyrån ska följa 
och övervaka att målen uppnås också inom stadens egen bos-
tadsproduktion.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Först tas motförslaget upp till omröstning och därefter tas 
hemställningsklämmarna var och en särskilt upp till omröstning.

19 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; 
vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Punkt (14) i bokslutet ges följande lydelse: Räkenskaps-
periodens överskott för den övriga verksamheten efter reserver och 
fondöverföringar, 21 357 213,30 euro, upptas i stadens verksamhets-
kapital för korrigering av underbudgeteringen, speciellt med tanke på 
sysselsättning, tjänster för äldre, tjänster för barnfamiljer och mental-
vårds- och missbrukartjänster och med tanke på hyror för skolor och 
andra lokaler i syfte att täcka bygg- och reparationskostnader.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Eero Hei-
näluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hytti-
nen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Katri Ko-
rolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkai-
nen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo
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Nej-röster: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Gunvor Brettschneider, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 1
Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

20 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko-Seljavaa-
ras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig kläm-
men röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att de följande utvärderingsbe-
rättelserna om möjligt klarare beaktar också framgångar och innovatio-
ner.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Ma-
ria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Pentti Arajärvi, Henrik Nyholm

Blanka: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jas-
min Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessi-
ca Karhu, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki 
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Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Frånvarande: 1
Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras 
förslag till hemställningskläm.

21 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att bostadsproduktionsbyrån 
ska följa och övervaka att målen uppnås också inom stadens egen bo-
stadsproduktion.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 17
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasa-
lo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhak-
ka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Katri Korolainen, Risto Rautava

Blanka: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Ka-
nerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
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vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 1
Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten René Hurstis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, stf. budgetchef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, stf. finansdirektör, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, telefon: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Bokslut 2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 113 § i kommunallagen ska kom-
munstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgång-
en av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till re-
visorerna för granskning. Fullmäktige ska behandla bokslutet före ut-
gången av juni månad.

Stadsstyrelsen har 21.3.2016 behandlat och undertecknat Helsingfors 
stads bokslut.

År 2015 var positivare för Helsingfors stads ekonomi än man utgått från 
i budgeten. Stadens verksamhetsbidrag utföll enligt budgeten och skat-
teintäkterna och statsandelarna ökade mer än budgeterat. Ränteutgif-
terna var mindre än budgeterat. Därmed blev årsbidraget 114 mn euro 
bättre än budgeterat.

Skatteintäkterna var 54 mn euro högre än budgeterat och 3,9 procent 
högre än 2014. I kommunalskatt inflöt 1,9 procent mer än 2014. I sam-
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fundsskatt inflöt 20,2 procent mer än 2014. I statsandelar inflöt 29 mn 
euro mer än budgeterat till följd av reformen av statsandelssystemet.

Stadens ekonomiska situation har förändrats väsentligt sedan 2014 till 
följd av bolagiseringen av Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn. 
Helen Ab:s och Helsingfors Hamn Ab:s rörelsevinster ingår inte längre i 
stadens årsbidrag för 2015, vilket ledde till att stadens internt tillförda 
medel blev betydligt lägre än tidigare år.

Skillnaden mellan internt tillförda medel och investeringsnivån täcktes 
år 2015 huvudsakligen genom minskning av de likvida medlen. Efter 
bolagiseringen av energi- och hamnverksamheterna kunde stadens lik-
viditetsbuffert minskas på ett kontrollerat sätt.

Årsbidraget för 2015 täckte 68,7 procent av avskrivningarna.

Räkenskapsperiodens resultat var 18,6 mn euro. Det jämförbara resul-
tatet för föregående år var 188,5 mn euro. Stadens bokföringsmässiga 
resultat för 2015 påverkades av bokföringen av kostnader i samband 
med försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverksamhet. 
Posterna som bokfördes bland finansiella kostnader och nedskrivningar 
försämrade resultatet med sammanlagt –67 mn euro. På motsvarande 
sätt förbättrades räkenskapsperiodens resultat med cirka 34 mn euro 
av poster som bokförts för vissa apportöverlåtelser.

Det försämrade resultatet jämfört med 2014 var en följd av att de bola-
giserade affärsverkens rörelsevinst inte längre fanns med och förbättra-
de stadens resultat.

För stadens egen verksamhet var omkostnadsökningen cirka en pro-
cent, vilket motsvarar målet i strategin. Målet i stadens strategi är att 
skuldsättningsutvecklingen bromsas genom att se till att den reella ök-
ningen i moderstadens omkostnader motsvarar ökningen i antalet invå-
nare minskad med 1 procent, som är årsmålet för produktivitetsförbätt-
ringen. Under 2015 ökade omkostnaderna enligt målet i strategin med 
2,9 procent medan ökningen borde ha stannat vid 0,9 procent för att 
motsvara målet. Omkostnaderna ökade mer än strategimålet inom 
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verksamhet som staden inte kan effektivt påverka på kort sikt genom 
egna åtgärder. Jämfört med året innan ökade utgifterna med 37 mn eu-
ro (7,0 procent) inom den specialiserade sjukvården (HNS), 24 mn eu-
ro (74 procent) inom arbetsmarknadsstödets kommunandel, och 7 mn 
euro (48 procent) inom flyktingförläggningstjänsterna. Att omkostnader-
na under 2015 ökade mer än strategimålet förklaras nästan helt av om-
kostnadsökningen inom ovanstående verksamheter.

Räkenskapsperiodens resultat utformades enligt följande:

Den interna finansieringen av Helsingfors stads investeringar 2015 var 
46,8 procent med beaktande av bokföringen av kostnadsposter som 
hänför sig till försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverk-
samhet samt poster som bokförts för vissa apportöverlåtelser. Den 
jämförbara interna finansieringen av investeringar var 54,4 procent (in-
vesteringsutgifter 492,4 mn euro när ovan nämnda bokföringsposter 
räknas bort).

Stadens investeringar uppgick till 466,3 mn euro när affärsverken inte 
medräknas. I investeringarna ingår försäljningen av Helsingfors Buss-
trafik Ab:s affärsverksamhet (44,6 mn euro) samt poster som bokförts i 
samband med vissa apportöverlåtelser (34,1 mn euro). Utan dessa 
bokföringsposter uppgick investeringarna till 388 mn euro år 2015 
(2014 var motsvarande investeringar 391 mn euro). Därmed är utfallet 
för investeringarna lägre än den investeringsnivå på 435 mn euro som 
satts upp för strategiperioden.

För Helsingfors stad är verksamhetens och investeringarnas kassaflö-
de –167 mn euro 2015. Motsvarande siffra för föregående år var 22,6 
mn euro.
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Skillnaden mellan internt tillförda medel och investeringsnivån täcktes 
år 2015 huvudsakligen genom att minska de likvida medlen med –67,5 
mn euro. Efter bolagiseringen av energi- och hamnverksamheterna 
kunde stadens likviditetsbuffert minskas på ett kontrollerat sätt.

Förutom genom minskning av de likvida medlen täcktes skillnaden mel-
lan internt tillförda medel och investeringsnivån med att amorteringarna 
på utgivna lån var större än de nya utgivna lånen. Helen Ab:s och 
Helsingfors Hamn Ab:s låneamorteringar samt amorteringar på lån för 
bostadsproduktion förbättrade kassaflödet från finansieringen med 
sammanlagt cirka 50 mn euro. Dessutom korrigerades finansieringsa-
nalysen med bokföringsposter på cirka 40 mn euro som hänför sig till 
utlåning i samband med försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s af-
färsverksamhet. I finansieringsanalysen syns bokföringsposterna som 
hänför sig till försäljningen av Helsingfors Busstrafik Ab:s affärsverk-
samhet som utgifter bland investeringar och som inkomster bland 
minskning av lånefordringar. Utgifts- och inkomstposterna neutraliserar 
i stort varandra, de har alltså ingen verkan på stadens finansiella situa-
tion.

Stadens likvida situation gjorde det möjligt att förlägga stadens låntag-
ning till 2016. Stadens lånebestånd ökade med bara 3,4 mn euro under 
2015. Den planerade låntagningen för att finansiera affärsverket HST:s 
kollektivtrafikinvesteringar genomfördes inte 2015.

De likvida medlen vid utgången av året var 67,5 mindre än vid början 
av året. Kassaöverskottet utformades enligt följande:
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Stadens balansomslutning ökade med 45,5 mn euro. De största egen-
domsökningarna skedde inom immateriella tillgångar och de största 
minskningarna inom finansiella värdepapper.

I skillnaderna i stadens balansräkning vid utgången av 2015 jämfört 
med utgången av 2014 märktes genomgående bolagiseringarna av af-
färsverket Helsingfors Energi, affärsverket Palmia och affärsverket 
Helsingfors Hamn 31.12.2014. Till följd av bokföringstekniska poster i 
samband med bolagiseringarna steg överskottet från tidigare räken-
skapsperioder till 1 397 mn euro.

År 2015 har likviditetsreserver, dvs. det totala beloppet av penning-
marknadsplaceringar samt kassa och bank, upplösts med sammanlagt 
80 mn euro på grund av det minskade behovet av likviditetsreserv efter 
bolagiseringsarrangemangen vid årsskiftet 2014/2015.
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I lånen från finansinstitut och försäkringsinrättningar är de kortfristiga 
lånens andel större än året innan. De kortfristiga lånen från finansinsti-
tut och försäkringsinrättningar består i sin helhet av amorteringar på 
långfristiga lån 2016. Den stora andelen kortfristiga lån förklaras av att 
ett bulletlån på 200 mn euro som upptogs 2011 förföll till betalning 
2016.

Balansräkningens nyckeltal som är ett uttryck för soliditet, finansie-
ringsförmögenhet och skuldsättning har utvecklats på följande sätt:

Soliditetsgraden, som mäter kommunens soliditet och dess förmåga att 
tåla underskott och klara av åtaganden på lång sikt, har varit god under 
hela översiktsperioden och minskade till 77,9 procent år 2015. En ge-
nomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara en allmän målnivå 
inom den kommunala ekonomin.

Nyckeltalet Relativ skuldsättning anger hur stor del av kommunens 
driftsintäkter som skulle behövas för återbetalning av det främmande 
kapitalet. Ju lägre nyckeltal, desto bättre klarar kommunen att återbeta-
la lånet med internt tillförda medel. Nyckeltalet Relativ skuldsättning har 
varit stigande efter 2012.

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag för 2015 var 838 mn euro, vilket 
är cirka 29 mn euro sämre än 2014. Försämringen berodde närmast på 
att Helen Ab:s rörelsevinst var lägre än 2014. Helsingfors stads årsbi-
drag var något bättre 2015 än året innan (när stadens årsbidrag 2014 
jämförs utan de bolagiserade affärsverken).

Stadskoncernens överskott var 282 mn euro, vilket var 97 mn euro 
sämre än året innan (2014 förbättrades överskottet av bokslutsdisposi-
tioner av engångsnatur till följd av bolagiseringen av affärsverken). 
Skattepåföljderna för bolagiseringen av affärsverken höjde de betalda 
skatterna till 20 mn euro och försämrade därmed överskottet för 2015.

I extraordinära poster i koncernresultaträkningen ingår en förlust på cir-
ka –24 mn euro som hänför sig till försäljningen av Helsingfors Busstra-
fik Ab:s affärsverksamhet.

Räkenskapsperiodens resultat i Helsingfors stadskoncern utformades 
enligt följande:
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Stadskoncernens investeringar uppgick till 1 075 mn euro och den in-
terna finansieringen av investeringarna var 78,5 procent.

År 2015 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stads-
koncernen negativt, –57 mn euro. Helsingfors stads inverkan på verk-
samhetens och investeringarnas kassaflöde i stadskoncernen var –
167 mn euro.

Stadskoncernens lånebestånd uppgick till 5 011 mn euro (7 977 eu-
ro/inv.) och härav var Helsingfors stads lånebestånd 1 582 mn euro 
(2 518 euro/inv.). Koncernens lånefordringar uppgick till 476 mn euro 
(758 euro/inv.). Helsingfors stads lånefordringar samt minskningen av 
utlåningen som syns i finansieringsanalysen elimineras till en stor del i 
koncernfinansieringsanalysen, eftersom Helsingfors stads utgivna lån 
till största delen utgörs av lån inom stadskoncernen.

Stadskoncernens lånebestånd ökade med 70 mn euro. Helsingfors 
stads andel härav var 3 mn euro. Ökningen av koncernsammanslut-
ningarnas lånebestånd hänförde sig närmast till bolag som förvaltar 
stadens hyresbostäder.
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Finansieringsanalysperiodens resultat i Helsingfors stadskoncern utfor-
mades enligt följande:

I samband med behandlingen av bokslutet konstaterar stadsstyrelsen 
att kommunstyrelsen enligt kommunallagen i verksamhetsberättelsen 
ska lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga ba-
lansenheter behandlas i deras egna bokslut i enlighet med bokförings-
bestämmelserna.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Ari Hietamäki, stf. budgetchef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, stf. finansdirektör, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, telefon: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Bokslut 2015

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 559

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos en-
nen varaus- ja rahastokirjauksia on 18 601 364,41 euroa, sekä

- hyväksyä tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                      
2 465 659,64 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan 

Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,               
4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -lii-
kelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) 
ylijäämä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin talous-
hallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 
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Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittä-
mispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin 
kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan 

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
ylijäämä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 
euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään 
rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. 

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa. 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                               
2 832 500,00 euroa. 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,        
2 898 228,85 euroa. 

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointiva-
rauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa. 

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen 
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

21.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimistusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
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§ 192
Val av två ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Miriikka Laakkonen avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

2. välja Elisa Gebhard till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i 
stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

1. konstatera att Mikael Vakkaris förotroendeuppdrag som ersätta-
re i stadsstyrelsens IT-sektion har upphört

2. välja Joonas Lyytinen till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs 
i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade före-
slagit att Joonas Lyytinen skulle väljas till ny ersättare i stadsstyrelsens 
IT-sektion.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Miriikka Laakkonen avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

2. välja Elisa Gebhard till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i 
stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt

1. konstatera att Mikael Vakkaris förotroendeuppdrag som ersätta-
re i stadsstyrelsens IT-sektion har upphört

2. välja ____________ till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs i 
stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 
2016.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (§ 8) Miriikka Laakkonen (SDP) och 
3.2.2016 (§ 23) Mikael Vakkari (Gröna) till ersättare i stadsstyrelsens 
IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Mikael Vakkari 
började 23.5.2016 arbeta som projektchef på stadskansliets förvalt-
ningsavdelning. Miriikka Laakkonen anhåller 1.6.2016 om avsked från 
förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion.

Enligt § 35 i kommunallagen (365/1995) är den som är anställd hos 
kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under 
kommunstyrelsen inte valbar till kommunstyrelsen. När en förtroende-
vald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtro-
endevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Enligt 38 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från för-
troendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga be-
slutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit le-
digt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den 
återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna 
i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektio-
nen av stadsfullmäktige. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrel-
sen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 585

HEL 2016-006532 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron kaupunginhallituksen tieto-
tekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Elisa Gebhardin Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että Mikael Vakkarin luottamustoimen kaupunginhallituk-
sen tietotekniikkajaoston varajäsenenä on päättynyt ja

2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuo-
den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta 
esittää Jouko Malisen uudeksi varajäseneksi Elisa Gebhardia.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 193
Val av ersättare i miljönämnden

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Miriikka Laakkonen avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i miljönämnden

2. välja Eveliina Heinäluoma till ny personlig ersättare för Matti Nie-
mi för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Miriikka Laakkonen (SDP) till er-
sättare i miljönämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Miri-
ikka Laakkonen anhåller 1.6.2016 om avsked från förtroendeuppdraget 
som ersättare i miljönämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
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som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Miriikka Laakkosen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Ympäristölautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 587

HEL 2016-006527 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Miriikka Laakkoselle eron ympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Eveliina Heinäluoman Matti Niemen uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Osku Pajamäen ehdotuksesta 
esittää Matti Niemisen uudeksi varajäseneksi Eveliina Heinäluomaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 194
Val av ersättare i direktionen för djurgården

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Martti From avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i direktionen för djurgården

2. välja Jari Marjanen till ny personlig ersättare för Simo Ahonen i 
direktionen för djurgården för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade före-
slagit att Jari Marjanen skulle väljas till ny ersättare i direktionen för 
djurgården.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Martti Fromin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar
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1. bevilja Martti From avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i direktionen för djurgården

2. välja __________________ till ny personlig ersättare för Simo 
Ahonen i direktionen för djurgården för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Martti From (Gröna) till ersättare 
i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. 
Martti From anhåller 27.5.2015 om avsked från förtroendeuppdraget 
som ersättare i direktionen för djurgården.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till direktionen med stöd av 33 § och 36 § i 
kommunallagen (365/1995).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Martti Fromin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Eläintarhan johtokunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 586

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäse-
nen luottamustoimesta ja

2. valita ______________ Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaisek-
si varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 195
Val av två ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1. bevilja Petra Jääskeläinen avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja Antton Rönnholm till ny personlig ersättare för Risto Kola-
nen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

1. bevilja Antton Rönnholm avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

2. välja Petra Jääskeläinen till ny personlig ersättare för Jaana Ala-
ja för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Petra Jääskeläisen eronpyyntö
2 Antton Rönholmin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Petra Jääskeläinen (SDP) och Antton Rönnholm (SDP) anhåller om av-
sked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteks-
nämnden för att ersättarna ska byta platser med varandra. Stadsfull-
mäktige valde 26.8.2015 (§ 184) Antton Rönnholm och 9.10.2013 (§ 
356) Petra Jääskeläinen till ersättare i kultur- och biblioteksnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da i fråga beslutar om beviljande av avsked. Den som utses ska vara 
valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Petra Jääskeläisen eronpyyntö
2 Antton Rönholmin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 588

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää Petra Jääskeläiselle eron kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita Antton Rönholmin Risto Kolasen uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Antton Rönnholmille eron kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja 

2. valita Petra Jääskeläisen Jaana Alajan uudeksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

26.08.2015 Bordlades

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 196
Reform av ledarskapssystemet och godkännande av förvaltnings-
stadga till de delar som gäller ledarskapssystemet

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 förnya Helsingfors stads ledarskapssystem räknat från 1.6.2017

 godkänna förvaltningsstadga för Helsingfors stad till de delar som 
gäller ledarskapssystemet i enlighet med bilaga 1

 att åtgärder som är nödvändiga för verkställigheten av förvaltningss-
tadgan får vidtas innan den trätt i kraft 

 att stadsstyrelsens ledarskapssektion får fatta beslut som hänför sig 
till verkställigheten av förvaltningsstadgan och i vilka andra organ 
än stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har beslutanderätt innan för-
valtningsstadgan trätt i kraft 

 att kanslichefen och sektorcheferna får fatta beslut som hänför sig 
till verkställigheten av förvaltningsstadgan och i vilka de har beslu-
tanderätt innan förvaltningsstadgan trätt i kraft. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen av le-
darskapssystemet att det utreds hur arkivförvaltningen kan ord-
nas så att staden på bästa möjliga sätt kan övergå till digital do-
kumentförvaltning i den nya organisationen. (Laura Kolbe)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen av le-
darskapssystemet och den därtill anslutna förvaltningsstadgan 
att det smidiga samarbetet i fråga om Helsingfors stadsorkesters 
konstnärliga, funktionella och administrativa ledarskap säkers-
tälls vid  den fortsatta beredningen i syfte att trygga den höga 
konstnärliga kvaliteten och verksamhetskvaliteten. (Wille Ryd-
man)
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3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförsla-
get att det vid den fortsatta beredningen utreds vilken roll de 
sakkunniga och den beredningshjälp som biträdande borgmäs-
tarna behöver kommer att ha, inklusive stadssekreterarnas ställ-
ning och möjligheter att arbeta som beredare under tjänsteans-
var. (Maija Anttila)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd 
av ledamoten Sirkku Ingervo under diskussionen hade föreslagit att 
stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen 
för ny beredning utgående från att ett tillräckligt antal nämnder och di-
rektioner tryggas, preciseringen av sektioner och enheter övervägs på 
nytt, invånarnas och personalens deltagande stärks och effekterna av 
reformen av social- och hälsovården och regionförvaltningen, som 
statsrådet bereder, på kommunens uppgifter utreds innan beslut fattas. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

22 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att ett tillräckligt antal nämnder och direktioner tryggas, 
preciseringen av sektioner och enheter övervägs på nytt, invånarnas 
och personalens deltagande stärks och effekterna av reformen av soci-
al- och hälsovården och regionförvaltningen, som statsrådet bereder, 
på kommunens uppgifter utreds innan beslut fattas.

Ja-röster: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin 
Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ni-
na Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
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Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Thomas Wallgren

Frånvarande: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen, Tuulikki 
Vuorinen

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under dis-
kussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige förkastar förslaget och 
förpliktar stadsstyrelsen att bereda ett nytt förslag som bygger på att 
makten inte samlas inom en liten krets, ett tillräckligt antal nämnder och 
enheter tryggas och invånarnas och personalens möjligheter att påver-
ka utvidgas.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om för-
kastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Stadsfullmäktige hade beslutat godkänna stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att följande hemställnings-
klämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti hade 
föreslagit följande fyra hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktigeförutsätter att invånarna blir hörda och förslagen 
kring närdemokrati preciseras i fråga om bl.a. deltagande budge-
tering under den fortsatta beredningen.

 Stadsfullmäktigeförutsätter att personalen har möjlighet att utse 
sin representant i de arbetsgrupper som bildas för den fortsatta 
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beredningen.

 Stadsfullmäktigeförutsätter att det vid den fortsatta beredningen 
utreds om faktacentralens statistik- och forskningsverksamhet 
kan ordnas som en egen enhet.

 Stadsfullmäktigeförutsätter att det vid den fortsatta beredningen 
utreds om stadsarkivets verksamhet på stadskansliets förvalt-
ningsavdelning kan ordnas som en egen enhet.

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Björn Månsson ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen av 
ledarskapssystemet att det utreds hur arkivförvaltningen kan ord-
nas så att staden på bästa möjliga sätt kan övergå till digital do-
kumentförvaltning i den nya organisationen.

Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Thomas Wallgren ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens 
förslag att det vid den fortsatta beredningen utreds hur faktacent-
ralens statistik- och forskningsverksamhet på ekonomi- och pla-
neringsavdelningen kan ordnas som en egen enhet och om en 
kommission kan inrättas för styrning av statistik- och forsknings-
verksamheten.

Ledamoten Wille Rydman understödd av ledamoten Nina Huru hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen av 
ledarskapssystemet och den därtill anslutna förvaltningsstadgan 
att det smidiga samarbetet i fråga om Helsingfors stadsorkesters 
konstnärliga, funktionella och administrativa ledarskap säkers-
tälls vid  den fortsatta beredningen i syfte att trygga den höga 
konstnärliga kvaliteten och verksamhetskvaliteten.

Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Thomas Wallgren 
hade föreslagit följande hemställningskläm:
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 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförsla-
get att det vid den fortsatta beredningen utreds vilken roll de sak-
kunniga och den beredningshjälp som biträdande borgmästarna 
behöver kommer att ha, inklusive stadssekreterarnas ställning 
och möjligheter att arbeta som beredare under tjänsteansvar.

Ledamoten Sirkku Ingervo understödd av ledamoten Thomas Wallgren 
hade föreslagit följande två hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ledarskapssys-
temet att det utreds om det är möjligt att justera antalet nämnder 
och arbetsfördelningen mellan dessa i god tid under den första 
fullmäktigeperioden så att eventuella ändringsbehov kan bedö-
mas före följande fullmäktigeperiod.

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
inrätta en sektion för skolelevernas morgon- och eftermiddags-
verksamhet, så att verksamheten kan ordnas i enlighet med be-
hovet och lagens anda.

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Nina Huru hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen av 
ledarskapssystemet att möjligheterna utreds att bevara tillräckligt 
med makt hos kultur-, idrotts- och ungdomssektionen i frågor 
som gäller servicehelheterna i fråga, så att staden också i fort-
sättningen kan erbjuda invånarna kultur- och fritidstjänster av 
minst samma standard som i nuläget.

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Henrik Nyholm hade 
föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförsla-
get att det vid den fortsatta beredningen utreds om det är möjligt 
att höja mötesarvodena till en sådan nivå att de förtroendevaldas 
möjligheter att sköta sitt uppdrag på heltid tryggas.

Redogörelsen befanns vara riktig.
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Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till om-
röstning.

23 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 invånarna blir hörda och för-
slagen kring närdemokrati preciseras i fråga om bl.a. deltagande bud-
getering under den fortsatta beredningen. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren, Anna Vuor-
joki

Nej-röster: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti 
Arajärvi, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Kar-
huvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tu-
ure, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Blanka: 21
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, 
Timo Laaninen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikan-
sa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen
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Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

24 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 personalen har möjlighet att 
utse sin representant i de arbetsgrupper som bildas för den fortsatta 
beredningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Lou-
koila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hete-
maj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Blanka: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Jasmin Hamid, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jessica Kar-
hu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele 
Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.
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25 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 det vid den fortsatta bered-
ningen utreds om faktacentralens statistik- och forskningsverksamhet 
kan ordnas som en egen enhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 38
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pa-
jamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-
Marja Urho

Blanka: 29
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikä-
valko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Pu-
oskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo So-
ininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Sanna 
Vesikansa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

26 omröstningen
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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 det vid den fortsatta bered-
ningen utreds om stadsarkivets verksamhet på stadskansliets förvalt-
ningsavdelning kan ordnas som en egen enhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Anna Vu-
orjoki

Nej-röster: 41
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Ee-
ro Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja 
Karhuvaara, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Blanka: 27
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag 
till hemställningskläm.

27 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Laura Kolbes förslag 



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 459 (610)
Stadsfullmäktige

Kj/10
22.06.2016

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

till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen 
av ledarskapssystemet att det utreds hur arkivförvaltningen kan ordnas 
så att staden på bästa möjliga sätt kan övergå till digital dokumentför-
valtning i den nya organisationen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Lan-
dén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vu-
orjoki

Blanka: 2
Jukka Relander, Pertti Villo

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Laura Kolbes förslag till 
hemställningskläm.

28 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pilvi Torstis förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det vid den fortsatta beredningen utreds hur fakta-
centralens statistik- och forskningsverksamhet på ekonomi- och plane-
ringsavdelningen kan ordnas som en egen enhet och om en kommis-
sion kan inrättas för styrning av statistik- och forskningsverksamheten. 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina 
Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sa-
ra Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Nasi-
ma Razmyar, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Helena Kantola

Blanka: 48
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Pilvi Torstis förslag till 
hemställningskläm.

29 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Wille Rydmans för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen 
av ledarskapssystemet och den därtill anslutna förvaltningsstadgan att 
det smidiga samarbetet i fråga om Helsingfors stadsorkesters konstnär-
liga, funktionella och administrativa ledarskap säkerställs vid  den fort-
satta beredningen i syfte att trygga den höga konstnärliga kvaliteten 
och verksamhetskvaliteten.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Haka-
nen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessi-
ca Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kol-
be, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Sami Muttilainen

Blanka: 4
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Eija Loukoila, Jape Lovén

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Wille Rydmans förslag till 
hemställningskläm.

30 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maija Anttilas förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsför-
slaget att det vid den fortsatta beredningen utreds vilken roll de sakkun-
niga och den beredningshjälp som biträdande borgmästarna behöver 
kommer att ha, inklusive stadssekreterarnas ställning och möjligheter 
att arbeta som beredare under tjänsteansvar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 7
Jussi Chydenius, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Heimo 
Laaksonen, Hannele Luukkainen, Terhi Peltokorpi

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Ledamoten Terhi Peltokorpi meddelade att hennes avsikt hade varit att 
rösta ja.

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Maija Anttilas förslag till 
hemställningskläm.

31 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirkku Ingervos för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ledar-
skapssystemet att det utreds om det är möjligt att justera antalet nämn-
der och arbetsfördelningen mellan dessa i god tid under den första full-
mäktigeperioden så att eventuella ändringsbehov kan bedömas före 
följande fullmäktigeperiod.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena 
Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Thomas 
Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 29
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Katri Korolainen, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Rait-
tinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 33
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Sara Paavo-
lainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikan-
sa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sirkku Ingervos förslag 
till hemställningskläm.

32 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirkku Ingervos för-
slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att inrätta en sektion för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverk-
samhet, så att verksamheten kan ordnas i enlighet med behovet och 
lagens anda.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 13
Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Thomas Wallgren, Pertti Villo

Nej-röster: 20
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Katri Koro-
lainen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Lasse Männistö, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Mar-
cus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho

Blanka: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paa-
vo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Re-
lander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sirkku Ingervos förslag 
till hemställningskläm.

33 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av reformen 
av ledarskapssystemet att möjligheterna utreds att bevara tillräckligt 
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med makt hos kultur-, idrotts- och ungdomssektionen i frågor som gäl-
ler servicehelheterna i fråga, så att staden också i fortsättningen kan 
erbjuda invånarna kultur- och fritidstjänster av minst samma standard 
som i nuläget.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyt-
tinen, Helena Kantola, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Blanka: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Han-
nele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa 
Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka 
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Tor-
sti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatbardhe Hetemaj, Tuomas 
Tuure, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Helena Kantolas förslag 
till hemställningskläm.

34 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten René Hurstis förslag 
till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar 
nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsför-
slaget att det vid den fortsatta beredningen utreds om det är möjligt att 
höja mötesarvodena till en sådan nivå att de förtroendevaldas möjlighe-
ter att sköta sitt uppdrag på heltid tryggas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 8
Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jape Lovén, Henrik Ny-
holm, Thomas Wallgren, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 21
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Lasse 
Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman

Blanka: 53
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra 
Malin, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tu-
ure, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten René Hurstis förslag till 
hemställningskläm.

Ledamoten Yrjö Hakanen anmälde avvikande mening med följande 
motivering:

Det förslag till reform av ledarskapssystemet och till förvaltningsstadga 
som en majoritet i fullmäktige godkänt koncentrerar ledarskapet till en 
allt mindre krets och ökar tjänstemännens makt bland annat i och med 
att största delen av nämnderna dras in. 
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Beslutet har motiverats med att det politiska beslutsfattandet och tjäns-
temannaberedningen skiljs från varandra. I praktiken får kanslichefen 
och sektorcheferna en större roll som föredragande. Inom sektorerna 
stärks dessutom de ledande tjänstemännens ställning i de olika enhe-
terna och områdena när största delen av nämnderna och direktionerna 
dras in. 

De enormt stora sektorerna sägs främja utvecklingen av servicehelhe-
terna. Hur smidigt och enhetligt servicen fungerar är dock framför allt 
beroende av hur arbetena organiseras, av verksamhetsmodellerna och 
av resurserna på gräsrotsnivå – och blir inte löst genom att beslutsfat-
tandet centraliseras uppåt, till en liten krets.

Exempelvis sammanslagningen av nio verk inom stadsplaneringen, 
fastighetsväsendet, byggnadsväsendet och miljöförvaltningen koncen-
trerar makten på ett sätt som vid sidan av kompetens- och ärendehan-
teringen också innebär risker med avseende på bristande övervakning 
och på korruption. I kultur- och fritidssektorn samlas i sin tur fler än tio 
mycket olika enheter, som för ledningen kräver mycket sakkännedom 
på specialområden och som inte bildar enhetliga servicehelheter.

Det som allra mest kan ifrågasättas är den radikala minskningen av an-
talet nämnder och direktioner. Nämndsystemet är vid sidan av fullmäk-
tige en helt central del av den kommunala demokratin. Att ersätta över 
tjugo nämnder och direktioner med fyra innebär att de förtroendevaldas 
roll och invånarnas möjligheter att påverka försvagas. 

Slopandet av stadsplaneringsnämnden, bostadsnämnden, miljönämn-
den, ungdomsnämnden, barnomsorgsnämnden och kultur- och biblio-
teksnämnden förbättrar inte styrningen av deras områden utifrån invå-
narnas behov, snarare tvärtom.

Samtidigt som förslaget centraliserar makten till en liten krets, saknas 
det konkreta förslag om hur invånarnas möjligheter att påverka kan 
ökas. Delaktigheten beskrivs på ett sätt där det främst är fråga om väx-
elverkan och inte en omfördelning av makten och resurserna. I stället 
för delaktighet under tjänstemannaledning bör det utvecklas deltagan-
de budgetering, områdesforum och delområdesnämnder, till vilka fak-
tisk beslutanderätt delegeras. 

Personalen har hörts vid beredningen, men personalen fick inte vara 
representerad i beredningsgrupperna. 

Allt som allt innehåller det av stadsstyrelsen föreslagna och av en ma-
joritet i fullmäktige godkända beslutet mycket fler faktorer som försva-
gar demokratin än sådana som stöder den. FKP:s och Helsingforslis-
tornas grupp anser därför att förslaget borde ha återremitterats för ny 
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beredning utgående från att ett tillräckligt antal nämnder och direktioner 
tryggas, preciseringen av sektioner och enheter övervägs på nytt, invå-
narnas och personalens deltagande stärks och effekterna av reformen 
av social- och hälsovården och regionförvaltningen, som statsrådet be-
reder, på kommunens uppgifter utreds innan beslut fattas. Då detta för-
slag inte godkändes och det i fullmäktige inte gjordes korrigeringar i för-
slaget anmäler jag avvikande mening genom att reservera mig mot be-
slutet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, stadsjurist, telefon: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Talk 25 5 2016 § 67 Hallintosäännön tarkastustoimea koskevat kohdat
3 Liite Opetus- ja varhaiskasvatustoimi palvelukokonaisuudet
4 Liite Kulttuuri- liikunta- ja vapaa-aikatoimiala taustamuistio
5 Liite Sosiaali- ja terveys toimiala johtamisjärjestelmän uudistaminen
6 Liite Talous HR ICT ja muu hallinto-Yhteenveto tehtävistä-20160504
7 Liite ICT-muutossuunnitelma
8 Liite Tekninen toimiala tausta-aineistoa
9 Johtamisuudistuksen esittely 6.6.2016
10 Henkilöstötoimikunnan lausunto 10.6.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Det ingår i det av stadsfullmäktige godkända strategiprogrammet att 
stadens ledarskapssystem ska förnyas. Reformen har beretts av stads-
styrelsens ledarskapssektion sedan slutet av år 2013. 

Enligt 2015 års kommunallag ska kommunen ha en förvaltningsstadga, 
som ersätter de nuvarande instruktionerna. Till dessa hör bl.a. arbets-
ordningen för stadsfullmäktige, instruktionen för stadsstyrelsen, instruk-
tionerna för förvaltningarna (nämnderna och direktionerna och förvalt-
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ningarna och affärsverken under dessa), den nuvarande förvaltnings-
stadgan och ekonomistadgan.

Stadsfullmäktige har 16.3.2016 fattat ett principbeslut om en reform av 
stadens ledarskapssystem. Nu tas de delar av förvaltningsstadgan som 
gäller ledarskapssystemet upp för beslut. Framställningen följer princip-
beslutet.

Föredragandens motiveringar

Stadsdirektören framställde 16.5.2016 ett förslag hos ledarskapssektio-
nen om reform av ledarskapssystemet och om godkännande av de de-
lar av förvaltningsstadgan som gäller ledarskapssystemet. 

Ledarskapssektionen fattade 30.5.2016 beslut om sin framställning hos 
stadsstyrelsen. Motiveringarna till denna framställning har ändrats så 
att de motsvarar ledarskapssektionens beslut.

I många frågor preciseras fördelningen av befogenheter mellan nämn-
derna, sektionerna och tjänsteinnehavarna vid den fortsatta beredning-
en.

Revisionsnämnden har 25.5.2016 förelagt stadsstyrelsen de punkter i 
förvaltningsstadgan som gäller revisionsförvaltningen. Revisionsnämn-
den har enligt 121 § i kommunallagen till uppgift att för kommunstyrel-
sen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter i för-
valtningsstadgan. Revisionsnämnden framställning ingår i förslaget till 
förvaltningsstadga, på lämpliga ställen i helheten. Textinnehållet i revi-
sionsnämndens framställning har inte ändrats, frånsett den bestämmel-
se som gäller revisionsdirektörens lön och befogenheterna att bestäm-
ma denna. Dessa befogenheter har av orsaker som anges nedan före-
slagits höra till stadsstyrelsen. Revisionsnämndens motiveringar fram-
går av bilaga 2.

Detaljmotiveringarna till förvaltningsstadgan har preciserats jämfört 
med motiveringarna i stadsdirektörens framställning 16.5.2016 hos le-
darskapssektionen. De detaljmotiveringar som nu läggs fram är en jäm-
förelse mellan de gällande instruktionerna och ändringarna i den nya 
förvaltningsstadgan. 

Det har dessutom gjorts vissa justeringar av teknisk karaktär jämfört 
med den version som 16.5.2016 förelades ledarskapssektionen.

Reformen av ledarskapssystemet i strategiprogrammet

I det av stadsfullmäktige 24.4.2013 godkända strategiprogrammet 
anges det att stadens ledarskapssystem ska reformeras. Syftet med re-
formen är att kommunalvalsresultatet ska återspeglas hos stadens led-
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ning, att det demokratiska beslutsfattandet ska bli bättre och mer verk-
ningsfullt och att stadsfullmäktige och stadsstyrelsen ska få en starkare 
roll i arbetet med att leda staden. Stadsfullmäktige fattade 16.3.2016 
beslut om principerna för stadens ledarskapssystem och organisation 
från ingången av nästa fullmäktigeperiod, dvs. från 1.6.2017.

Beredning och styrning av ledarskapsreformen

Stadsstyrelsen beslutade vid verkställigheten av stadsfullmäktiges be-
slut 16.3.2016, § 78,

 uppmana stadsdirektören att inleda den fortsatta beredningen av 
omorganiseringen så att de bestämmelser som behövs för förvalt-
ningsstadgan behandlas i stadsfullmäktige under våren 2016

 konstatera att stadsstyrelsens ledarskapssektion styr och följer re-
formen av ledarskapssystemet och organisationen

 uppmana stadsdirektören att tillsätta en arbetsgrupp för beredning 
av en revidering av förvaltningsstadgan och behövliga underordna-
de arbetsgrupper

 konstatera att stadens personalkommitté fungerar som uppfölj-
ningsgrupp för samarbetet under reformen

 uppmana stadskansliet att ombesörja att en behövlig projektorgani-
sation inrättas inom ramen för de disponibla anslagen

 uppmana stadskansliet att ombesörja att de ledigblivande tjänsterna 
som verkschef och avdelningschef inte tillsätts tills vidare utan sköts 
med visstidsarrangemang. Också rekryteringarna till chefsuppgifter-
na på följande organisationsnivåer måste bedömas separat. Hur 
tjänsten som kanslichef ska tillsättas bestäms separat

 uppmana stadskansliet att bereda behövliga framställningar om in-
rättande av tjänsterna som sektordirektör

 uppmana ledarskapssektionen att bereda en uppförandekod för det 
nya ledarskapssystemet, vilken beaktar det vid den fortsatta bered-
ningen framgående behovet av ett borgmästarprogram som på ini-
tiativ av den största fullmäktigegruppen förhandlas fram mellan full-
mäktigegrupperna i början av fullmäktigeperioden

 konstatera att revisionsnämnden enligt 121 § i kommunallagen har 
till uppgift att för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmel-
ser om nämndens uppgifter i förvaltningsstadgan. 

Stadsstyrelsens ledarskapssektion styr och följer reformen av ledar-
skapssystemet och organisationen. Stadsdirektören leder och ansvarar 
för beredningen av förvaltningsstadgan inför ledarskapssektionen. Di-
rektörskollegiet styr och följer ändringsprocessen i den nuvarande or-
ganisationen, så att kontinuiteten i verksamheten kan säkerställas och 
ledningen är informerad om hur beredningen fortskrider.
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Personalkommittén är uppföljningsgrupp för samarbetet kring reformen. 
Personalkommittén har regelbundet informerats om hur beredningen 
fortskrider.

Stadsdirektören beslutade vid behandlingen i direktörskollegiet 
23.3.2016, 21 §, tillsätta tio arbetsgrupper för beredningen av ledar-
skapsreformen. En princip för sammansättningen av arbetsgrupperna 
var att alla förvaltningar och affärsverk skulle vara företrädda och att 
det breda kunnande som behövs vid beredningen skulle utnyttjas.

Beredningsarbetsgrupperna var:

1. Organ och ledarskap
2. Delaktighet
3. Ekonomi, HR, ICT, övrig förvaltning
4. Samarbete, kommunikation, förändringsstöd
5. Samordningsgrupp för sektorgrupperna 
6. Sektor, centralförvaltningen
7. Sektor, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
8. Sektor, utbildnings- och barnomsorgsförvaltningen
9. Sektor, social- och hälsovårdsförvaltningen

10. Sektor, tekniska förvaltningen

Beredningsarbetsgrupperna har hållit möten varje vecka. Sektorernas 
servicehelheter har anpassats till varandra och eventuellt behövliga 
överföringar av serviceuppgifter och ansvar mellan sektorerna har be-
dömts i samordningsgruppen för sektorgrupperna. Arbetsgruppen or-
gan och ledarskap har granskat uppgiftsfördelningen inom stadens 
högsta ledning och bestämmelserna i förvaltningsstadgan med hänsyn 
till organens sammansättning och uppgifter. Direktörskollegiet har varje 
vecka behandlat frågan om hur beredningen fortskrider. Stadsstyrel-
sens ledarskapssektion har behandlat interimistiska resultat av bered-
ningen liksom också olika utkast.

Organen, sektorstrukturen och förvaltningsstadgan har beretts enligt 
principer fastslagna av stadsfullmäktige:

 Invånarcentreringen i stadens servicehelhet förbättras 
 Möjligheterna till deltagande och växelverkan förbättras på stads-

nivån och lokalt
 Stadshelheten blir styrbarare
 Beredningen och beslutsfattandet är alltjämt tydligt åtskilda
 Verksamhetsförutsättningarna för de förtroendevalda förbättras
 Produktiviteten och kostnadseffektiviteten i stadens verksamhet 

förbättras
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 Det finns beredskap att genomföra de reformer som ingår i rege-
ringsprogrammet

Ledarskapssektionen har vid sina sammanträden våren 2016 behand-
lat delområdena för reformen av ledarskapssystemet.

Lagstiftningsramar, kommunallagen

Enligt 2015 års kommunallag ska kommunen ha en förvaltningsstadga, 
som ersätter de nuvarande instruktionerna. Till dessa hör bl.a. arbets-
ordningen för stadsfullmäktige, instruktionen för stadsstyrelsen, instruk-
tionerna för förvaltningarna (nämnderna och direktionerna och förvalt-
ningarna och affärsverken under dessa), den nuvarande förvaltnings-
stadgan och ekonomistadgan.

Nu tas de delar av förvaltningsstadgan som gäller ledarskapssystemet 
upp för beslut. Stadsstyrelsen har för avsikt att förelägga stadsfullmäk-
tige för övriga delarna av förvaltningsstadgan under höstperioden 2016. 
Om det vid den fortsatta beredningen har visat sig finnas behov att ju-
stera de delar av förvaltningsstadgan som nu slås fast, tas de upp för 
beslut i detta sammanhang.

Specialvillkor i regeringsprogrammet

Landets regering har för avsikt att skapa ett nytt system med offentlig 
förvaltning på tre nivåer i Finland, dvs. kommuner, landskap och staten. 
Det är meningen att social- och hälsovårdstjänsterna ska överföras till 
de självstyrande områdena från ingången av år 2019. De självstyrande 
områdena är den primära lösningen för statens lokalförvaltning och 
landskapsförvaltning. Systemet öppnar för möjligheten att överföra ock-
så andra kommunala uppgifter till de självstyrande områdena.

Regeringen drog 7.11.2015 upp riktlinjerna för grunderna för områdes-
indelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken och för 
grundandet av 18 självstyrande områden. Utifrån förslagen från utreda-
ren Lauri Tarasti, som fått i uppdrag att precisera riktlinjerna och nog-
grannare ange vilka uppgifter som överförs till de självstyrande områ-
dena och preliminärt förbereda själva överföringen, och utifrån rege-
ringens förhandlingar kom regeringen 5.4.2016 överens om hur land-
skapsförvaltningen och statens regionalförvaltning ska anpassas till 
varandra och om landskapens uppgifter.

Enligt de riktlinjer som regeringen drog upp 5.4.2016 grundar sig land-
skapens uppgifter på en arbetsfördelning mellan kommunen, landska-
pet och staten, där
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 kommunerna är samfund för lokal delaktighet, demokrati, bildning 
och livskraft som sköter självstyrda uppgifter som beslutats av invå-
narna och lokala uppdrag som stiftas i lag

 landskapen ansvarar för social- och hälsovården, räddningsväsen-
det, regionala utvecklingsuppgifter och uppgifter som relaterar till att 
främja näringarna, ledningen och planeringen av områdesanvänd-
ningen och främjandet av landskapets identitet och kultur

 staten ansvarar för att upprätthålla och utveckla rättsstaten, trygga 
och utvärdera de grundläggande rättigheterna, säkerhetsuppgifter 
och bl.a. övervaka allmänna intressen.

Målet är att uppgiftsöverföringarna genomförs så att de nya organisa-
tionerna inleder sin verksamhet 1.1.2019. Målet är också att 

 lagen om ordandet av social- och hälsovård och landskapslagen 
sänds på remiss i maj–juni 2016

 att regeringens proposition med förslag till lag om ordandet av 
social- och hälsovård och landskapslag behandlas av riksdagen i 
november 2016

 att lagen om ordandet av social- och hälsovård och landskapslagen 
träder i kraft i juli 2017.

Den finansieringslagstiftning som träder i kraft samtidigt bereds utifrån 
statens finansieringsmodell.

I regeringens riktlinjer 5.4.2016 ingår också en individuell lösning för 
huvudstadsregionen, enligt vilken huvudstadsregionen utgör en befolk-
ningskoncentration vars förhållanden och behov skiljer sig från resten 
av landet. Om städerna i huvudstadsregionen utarbetar ett gemensamt 
förslag som beaktar dessa särdrag är regeringen beredd att utvärdera 
införandet av en individuell lösning för huvudstadsregionen i lagen.

Stadsdirektörerna i huvudstadsregionen beslutade vid ett möte 
7.4.2016 inleda beredningen av en sådan individuell lösning.

Det är motiverat att fortsätta arbetet på att revidera stadens ledar-
skapssystem, eftersom det genom reformen går att bereda sig både på 
att nuläget fortsätter och på omläggningar som gäller kommunerna. För 
stadens organisation måste det också i det nya läget avgöras vilken 
modell den politiska ledningen ska följa, hur invånarcentreringen ska 
förbättras och hur organisationen av den tekniska sektorn och kultur-
sektorn ska förbättras.

Centrala val för ledarskapsreformen

Stadsfullmäktige
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Stadsfullmäktige har 85 ledamöter.

Stärkande av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens roll

Principbeslutet innebär att stadsfullmäktiges roll stärks och resultatet 
av kommunalvalet återspeglar sig bättre i stadens ledning genom att le-
damöterna i stadsstyrelsen väljs bland stadsfullmäktigeledamöterna 
och -ersättarna. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter.

Borgmästarmodellen

Enligt principbeslutet skiljs tjänstemannaberedningen och det politiska 
beslutsfattandet tydligt åt från varandra genom att borgmästarmodellen 
tas i bruk. Stadsfullmäktige väljer bland fullmäktigeledamöterna och 
‑ersättarna borgmästare och biträdande borgmästare för en valperiod i 
sänder. Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och bi-
trädande borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som 
ledamöter i stadsstyrelsen. Borgmästaren och biträdande borgmästar-
na är heltidsanställda förtroendevalda.

Den planerade borgmästarmodellen innebär att den ordförandemodell 
som avses i 31 § 1 mom. 2 punkten i kommunallagen införs. Eftersom 
biträdande borgmästarna är ledamöter eller ersättare i fullmäktige, le-
damöter i stadsstyrelsen och ordförande för en nämnd stärks såväl full-
mäktiges som stadsstyrelsens styrning i enlighet med strategiprogram-
met.

Utgångspunkterna för hur borgmästarens och biträdande borgmästar-
nas uppgifter bestäms är med stöd av kommunallagen och fullmäktiges 
principbeslut följande:

 Borgmästaren och biträdande borgmästarna är förtroendevalda
 Borgmästarens uppgift är att leda staden och fungera som ordföran-

de för stadsstyrelsen 
 Utgångspunkten för biträdande borgmästarnas uppgifter är rollen 

som ordförande för en sektornämnd och som ledamot i stadsstyrel-
sen

 Administrativa uppgifter som för närvarande hör till stadsdirektörens 
och biträdande stadsdirektörernas uppgifter överförs till ledningen 
bestående av tjänsteinnehavare

Borgmästarens och biträdande borgmästarnas uppgifter har utformats i 
enlighet med de ovan beskrivna utgångspunkterna 

 genom att stadsdirektörens och biträdande stadsdirektörernas upp-
gifter, som nu är angivna i instruktionen för stadsstyrelsen, överförs 
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på borgmästaren, biträdande borgmästarna och ledningen beståen-
de av tjänsteinnehavare

 genom att de nya uppgifter som borgmästarmodellen kräver har 
fastställts för borgmästaren och biträdande borgmästarna

Borgmästaren och biträdande borgmästarna fattar beslut på föredrag-
ning

Borgmästarens uppgifter

Borgmästarmodellen går ut på att staden i stället för av stadsdirektören 
leds av en borgmästare, som fungerar som ordförande i stadsstyrelsen.

Enligt 40 § i kommunallagen leder kommunstyrelsens ordförande den 
politiska samverkan som krävs för fullgörandet av kommunstyrelsens 
uppgifter. Bestämmelser om övriga uppgifter för kommunstyrelsens 
ordförande finns i förvaltningsstadgan.

Borgmästarens uppgiftshelhet består av följande delområden:

 Uppgifter som hänför sig till ledningen av staden
 Uppgifter som hänför sig till ordförandeskapet i stadsstyrelsen
 Stadsstyrelsens ordförandes uppgifter som hänför sig till ledningen 

av det politiska samarbetet
 Uppgifter som hänför sig till demokrati, växelverkan och delaktighet
 Uppgifter som hänför sig till stadens representation och internatio-

nalism
 Uppgifter som hänför sig till bevakningen av stadens intresse i sam-

manslutningar och stiftelser 

Vid bedömningen av omfattningen, ansvaret och arbetsmängden i frå-
ga om borgmästarens uppgiftshelhet måste det beaktas att uppgiften är 
en kombination av ordförandeskapet i stadsstyrelsen, som är krävande 
och tidsmässigt omfattande jämfört med de övriga kommunerna i lan-
det, och av en betydande del stadsdirektörsuppgifter.

Enligt de gällande instruktionerna har stadsdirektören dessutom ett an-
tal verkställande uppgifter som kan tolkas vara administrativa och som 
baserar sig på fullmäktigestrategin, på andra riktlinjer dragna av stads-
fullmäktige eller stadsstyrelsen eller på juridiska processer. För att 
borgmästarens uppgiftshelhet ska kunna vara strategisk har en del ad-
ministrativa uppgifter i förvaltningsstadgan delegerats till ledningen be-
stående av tjänsteinnehavare.

I det nya ledarskapssystemet utvidgas kanslichefens uppgiftshelhet i 
relation till kanslichefens nuvarande uppgifter. Vid överföringen av upp-
gifter i de gällande instruktionerna har därför administrativa uppgifter 
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överförts också på andra ledande tjänsteinnehavare, dvs. finansdirek-
tören, stadsjuristen och personaldirektören.

Borgmästarens uppgifter och ändringarna i de gällande instruktionerna 
framgår nedan av detaljmotiveringarna.

Biträdande borgmästarnas uppgifter

Enligt kommunallagen kan en kommun ha biträdande borgmästare, 
och bestämmelser om deras uppgifter finns i förvaltningsstadgan. Ut-
gångspunkten för biträdande borgmästarnas uppgifter är att de funge-
rar som ordförande i sektornämnderna och är ledamöter i stadsstyrel-
sen.

Uppgiftshelheten för biträdande borgmästaren inom varje sektor består 
av följande delområden:

 Uppgifter som hänför sig till ledamotskapet i stadsstyrelsen
 Uppgifter som hänför sig till ordförandeskapet i en sektornämnd 
 Uppgifter som hänför sig till demokrati, växelverkan och delaktighet
 Uppgifter som hänför sig till stadens representation och internatio-

nalism
 Uppgifter som hänför sig till bevakningen av stadens intresse i sam-

manslutningar, inrättningar och stiftelser   

Vid bedömningen av omfattningen, ansvaret och arbetsmängden i frå-
ga om biträdande borgmästarnas uppgiftshelhet måste det beaktas att 
uppgiften är en kombination av ledamotskapet i stadsstyrelsen, som är 
krävande och tidsmässigt omfattande jämfört med de övriga kommu-
nerna i landet, och av ordförandeskapet i en nämnd, som är betydligt 
mer omfattande än tidigare, och en del av biträdande stadsdirektörer-
nas uppgifter.

Biträdande borgmästarnas uppgifter och ändringarna i de gällande in-
struktionerna framgår nedan av detaljmotiveringarna.

Borgmästarkollegiet

I 3 § i den gällande instruktionen för stadsstyrelsen ingår följande: 
"Stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna bildar stadsdirektör-
skollegiet, som har till uppgift att följa verksamheten vid enheterna in-
om stadskoncernen, att se till att koncernen leds och förvaltas på ett 
enhetligt sätt och att bedöma utvecklingsbehoven inom koncernstruktu-
ren."

Borgmästarkollegiet utgör stadsledningens ansikte utåt. Ledamöterna i 
borgmästarkollegiet är förtroendevalda och ledamöter i stadsstyrelsen. 
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Borgmästarkollegiet är som kollektiv också en del av stadsstyrelsen 
och det är därför inte motiverat att det blir ett särskilt organ.

Borgmästarkollegiet är som grupp av annan typ än det nuvarande 
stadsdirektörskollegiet, som består av tjänsteinnehavare. Stadsdirek-
törskollegiets uppgifter kan därmed inte överföras direkt till borgmästar-
kollegiet. Stadsdirektörskollegiet är i dagens läge inte heller ett organ 
som fattar kollektiva beslut. Det är stadsdirektören som fattar beslut vid 
behandlingen i direktörskollegiet.

Förslaget till förvaltningsstadga omfattar av dessa orsaker inte några 
bestämmelser av den typ som i den gällande instruktionen för stadssty-
relsen finns för direktörskollegiet.

I övrigt kan borgmästarkollegiets roll granskas som en del av stadssty-
relsen. I enlighet med kommunallagens anda, som framhäver kom-
munstrategin, kan borgmästarkollegiet som kollektiv anses ha en roll i 
att genomföra den av fullmäktige godkända stadsstrategin.

Stadsstyrelsen

Fullmäktiges principbeslut omfattar inga förändringar i stadsstyrelsens 
uppgifter.

Att borgmästarmodellen införs, att tjänstemannaberedningen och det 
politiska beslutsfattandet tydligt skiljs åt från varandra och att modellen 
med sektornämnder börjar tillämpas innebär att stadsstyrelsens uppgif-
ter måste omprövas.

Stadsstyrelsens uppgifter beräknas på det hela taget förbli oförändra-
de, men till följd av ändringarna ovan blir det vissa ändringar också i 
stadsstyrelsens uppgifter. Vilka dessa är framgår nedan under detalj-
motiveringarna för förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsens sektioner

För att stadsstyrelsens roll ska stärkas får den två sektioner: koncern-
sektionen och näringslivssektionen.

Stadsstyrelsens koncernsektion svarar i praktiken för verkställigheten 
av stadskoncernens koncernstyrning och -övervakning, för att dessa 
fungerar och för andra uppgifter som den blivit förordnad. Koncernsek-
tionen gör framställningar om riktlinjer för ägarpolitiken, om principer för 
koncernstyrningen, om verksamhetsmål och ekonomiska mål för dot-
tersammanslutningarna och stiftelserna och om andra ärenden som 
hänför sig till sammanslutningarnas och stiftelsernas verksamhet och 
ekonomi. Dessutom styr, följer och övervakar koncernsektionen verk-
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samheten i stadens dottersammanslutningar och stiftelser och hur de 
mål som ställts upp för dessa uppnås.

Koncernsektionen har i enlighet med rådande praxis nio ledamöter som 
var och en har en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna 
väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Sektionens 
mandattid är två år.

I anslutning till ändringen av förvaltningsstadgan föreslås inga väsentli-
ga ändringar i de viktigaste bestämmelserna om koncernstyrningen när 
det gäller stadens beslutande organ. De uppgifter som hänför sig till 
stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och koncernsektionens koncernstyr-
ning föreslås i huvudsak förbli oförändrade.

Stadsstyrelsens näringslivssektion styr stadens närings-, konkurrens-
krafts-, sysselsättnings- och invandringspolitik och internationella ären-
den. Sektionens mandattid är två år.

Borgmästaren fungerar som ordförande för sektionen. Sektionen har 
nio ledamöter som var och en har en personlig ersättare. Ledamöterna 
och ersättarna väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. 

Beredningen av sektionernas uppgifter baserar sig på de riktlinjer som 
stadsfullmäktige dragit för reformen av ledarskapssystemet och inrät-
tandet av näringslivssektionen.

 Näringslivssektionen sköter bl.a. ärenden som gäller utveckling av 
näringarna i staden och internationella ärenden. Verksamhetsområ-
det slås fast mer i detalj vid den fortsatta beredningen.

 Eftersom det vid omorganiseringen av tekniska väsendet samtidigt 
är meningen att funktionerna inom tekniska sektorn ska förnyas och 
bli smidigare, uppstår det inom tekniska sektorn en situation där be-
redningen och beslutsfattandet i anslutning till planeringen av mar-
kanvändningen och förvaltningen av stadens markegendom sker 
under en och samma ledning.

 Vid den fortsatta beredningen bedöms fördelningen av befogenhe-
terna mellan stadsstyrelsen, dess sektioner och tekniska sektorn 
och framställs behövliga förslag om arbetsfördelningen.

Utgångspunkten för framställningen är att stärka stadsfullmäktiges och 
stadsstyrelsens och den politiska styrningens roll när det gäller att ut-
veckla den lokala livskraften och konkurrensförmågan, utan att det blir 
fler faser i beslutsfattandet eller att stadens beslutsfattande i övrigt blir 
långsammare. Sektionen föreslås därför få en omfattande beslutande-
rätt och bestå av ledamöter som är ledamöter eller ersättare i stadssty-
relsen. 
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Helsingfors och Helsingforsregionen är den största, viktigaste och mest 
specialiserade koncentrationen av företags-, forsknings- och utveck-
lingsverksamhet i Finland. Framgång här är direkt kopplat till hur fram-
gångsrikt hela Finland är. Helsingfors måste i den allt hårdare interna-
tionella konkurrensen kunna konkurrera med de nordiska och europeis-
ka metropolområdena om investeringar, toppkrafter och jobb. Detta 
kräver en näringspolitik och ett utvecklingsarbete där jämförelseobjek-
ten och konkurrenterna inte är andra stadsregioner i Finland utan de 
bästa innovationsmiljöerna, företagsklustren och städerna i världen. 

De uppgifter som föreslås för näringslivssektionen främjar en heltäc-
kande näringspolitik som i hög grad utnyttjar stadens resurser. Där är 
närings- och innovationspolitiken nära förknippad med det mer omfat-
tande arbetet på att utveckla en bra verksamhetsmiljö för företag och 
med stadsmarknadsföringen. Sysselsättningspolitiken och invandrings-
politiken är på motsvarande sätt nära förknippade med främjandet av 
företagsamheten. 

Den beredning som gäller överlåtelse av tomter för näringsverksamhet 
följer samma praxis som för andra tomter.

Utredning av en digitaliseringssektion i stadsstyrelsen

I enlighet med principbeslutet har behovet av en digitaliseringssektion i 
stadsstyrelsen utretts.

IT-sektionens uppgifter och bedömning av dess verksamhet

Stadsstyrelsens IT-sektion inledde sin verksamhet hösten 2013. Enligt 
instruktionen för stadsstyrelsen har IT-sektionen till uppgift:

 att komma med förslag om principer och riktlinjer för informations-
teknik och informationsförvaltning och att följa utfallet

 att följa arbetet med att göra upp, verkställa och genomföra IT-prog-
ram för staden

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

IT-sektionen har sedan hösten 2013 sammanträtt 21 gånger, av vilka 
18 har varit ett ordinarie sammanträde och 3 ett arbetsseminarium. An-
talet egentliga ärenden som behandlas har i genomsnitt varit två per 
sammanträde, och ca 20 % av de behandlade ärendena har varit be-
slutsärenden och ca 80 % ärenden som lämnats för kännedom. Arbets-
seminarierna har behandlat bl.a. stadens informationsförvaltning som 
helhet, viktiga projekt och beredningen av IT-programmet 2015–2017 
och riktlinjerna för detta.
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Ett viktigt argument för inrättandet av sektionen var att förbättra infor-
mationen till de förtroendevalda om utvecklingstrenderna inom stadens 
informationsteknik och om centrala ICT-projekt och att göra beredning-
en och verkställigheten av ICT-besluten transparent. Under sektionens 
verksamhet har det ansetts vara ett problem att projektberedningen re-
dan har nått upphandlingsfasen innan den föreläggs sektionen.

Antalet beslutsärenden har visat sig vara litet, bara ett fåtal projekt med 
ett värde som överstiger 1 miljon euro inleds årligen. Argumentet för in-
rättandet av sektionen om att förbättra informationen har bäst genom-
förts vid presentationen av viktiga och omfattande program och projekt-
områden. Här har också förhoppningen om att sektionen i god tid ska 
få vetskap om ärenden uppfyllts. Sektionens roll har varit speciellt cen-
tral vid behandlingen av prioriteringarna och riktlinjerna i det nuvarande 
IT-programmet.

Digitaliseringskommissionen

I enlighet med ledarskapssektionens beslut 30.5.2016 inrättas det en 
digitaliseringskommission som bland annat följer utarbetandet, verk-
ställandet och genomförandet av ett IT-program, kommer med förslag 
till principer och riktlinjer för de digitala tjänsterna och ger utlåtanden 
om projekt. Kommissionen inrättas i anslutning till beslutsfattandet på 
hösten. 

Sektor- och nämndstruktur

För att tjänsterna ska bli mer invånarcentrerade och stadsfullmäktiges 
och stadsstyrelsens styrning effektivare införs det en sektormodell som 
förenar servicehelheterna och minskar antalet enheter som ska styras.

Stadens funktioner organiseras i en centralförvaltning och fyra sektorer: 
fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösektorn, kultur- och fritids-
sektorn och social- och hälsovårdssektorn.

Direktioner inom centralförvaltningen

Centralförvaltningen lyder under stadsstyrelsen.

Centralförvaltningssektorn omfattar direktionerna för affärsverken eko-
nomiförvaltningstjänsten, servicecentralen och företagshälsan. Antalet 
ledamöter i direktionerna föreslås bli fem. Eftersom affärsverken är 
stödtjänster som producerar intern service för stadskoncernen, föreslås 
direktionerna bli tillsatta enligt samma praxis som för närvarande tilläm-
pas på direktionerna för Oiva Akatemia, Företagshälsan Helsingfors 
och ekonomiförvaltningstjänsten. Ledamöterna i dessa har utsetts 
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bland stadens tjänsteinnehavare och i Oiva och företagshälsan dess-
utom av utomstående experter.

Några större ändringar föreslås inte i direktionernas uppgifter. Logistik-
verksamheten föreslås bli överförd från anskaffningscentralen och lagd 
till servicecentralens uppgifter.

Fostrans- och utbildningsnämnden

Fostrans- och utbildningsnämnden är en sektornämnd som har till upp-
gift att sköta den finska och svenska småbarnspedagogiken, förskole-
undervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning-
en, den finska yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet i enlighet 
med de mål som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänt. 

Fostrans- och utbildningsnämnden har tretton ledamöter. Biträdande 
borgmästaren för fostrans- coh utbildningssektorn är ordförande för 
nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Två sektioner – finska sektionen och svenska sektionen – föreslås bli 
inrättade under fostrans- och utbildningsnämnden. Enligt kommunalla-
gen (30 §) ska det i en tvåspråkig kommun för undervisningsförvalt-
ningen tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemen-
samt organ med särskilda sektioner för vardera språkgruppen. Arbets-
gruppen för utbildnings- och barnomsorgsförvaltningen anser det inte 
vara ändamålsenligt att inrätta andra sektioner än de lagstadgade.

Vardera sektionen har nio ledamöter.

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden är en sektornämnd som ansvarar för styrningen 
och övervakningen av de servicehelheter som hör till sektorn.

Stadsmiljönämnden är myndighet för de uppgifter som hänför sig till 
sektorn, frånsett de myndighetsuppgifter som förordnats för miljö- och 
tillståndssektionen, räddningsnämnden och direktionen för trafikaffärs-
verket.

Stadsmiljönämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för 
stadsmiljösektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har en 
personlig ersättare.

Stadsmiljönämnden har en miljö- och tillståndssektion som ansvarar för 
stadens miljövård, miljö- och hälsoskydd och veterinärvård och för 
byggnadstillsynen.
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Miljö- och tillståndssektionen är, om något annat inte är föreskrivet, mil-
jövårdsmyndighet, hälsoskyddsmyndighet, myndighet för campingom-
råden och den kommunala myndighet som avses i terrängtrafiklagen 
och sjötrafiklagen, likaså den myndighet för tillsyn m.m. som avses i 
livsmedelslagen, tobakslagen och, i fråga om detaljhandeln med niko-
tinpreparat, läkemedelslagen.

Miljö- och tillståndssektionen är dessutom stadens byggnadstillsyns-
myndighet. Tjänsteinnehavare som omfattas av sektionens befogenhe-
ter sköter de uppgifter som enligt lagen ankommer på byggnadsinspek-
tören.

Miljö- och tillståndssektionen har nio ledamöter.

Stadsmiljönämnden har en sektion för byggnader och allmänna områ-
den. Sektionen har nio ledamöter.

Vilka befogenheter sektionen för byggnader och allmänna områden har 
och sektionens förhållande till stadsmiljönämndens befogenheter preci-
seras vid den fortsatta beredningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheterna för 
helsingforsare i olika åldrar till mentalt och fysiskt välbefinnande, bild-
ning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft. Sektorn 
är ansvarig för stadens konstsamling och upprätthållandet av kulturar-
vet. Sektorn står till tjänst inte bara för helsingforsare utan också för 
andra finländare, turister och den internationella allmänheten.

Kultur- och fritidssektorn sköter de myndighetsuppgifter som gäller 
skyddet av kulturmiljön.

Kultur- och fritidsnämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmäs-
taren för kultur- och fritidssektorn är ordförande för nämnden. Varje le-
damot har en personlig ersättare.

Kultur- och fritidsnämnden har en kultursektion, en idrottssektion och 
en ungdomssektion. 

Alla sektioner har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersät-
tare.

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden är en sektornämnd som ansvarar för 
stadens social- och hälsovårdsförvaltning. 
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Social- och hälsovårdsnämnden har tretton ledamöter. Biträdande 
borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn är ordförande för 
nämnden. Minst en ledamot och dennas ersättare i nämnden ska före-
träda den svenska språkgruppen.

Social- och hälsovårdsnämnden har en sektion. Sektionen har nio leda-
möter.

Sektionen får de uppgifter som för närvarande sköts av social- och häl-
sovårdsnämndens första, andra och tredje sektion. Bakgrunden till att 
sektionernas uppgifter slås samman är att uppgiften att sköta det 
grundläggande utkomststödet överförs till FPA. 

De lagändringar som gör det möjligt att överföra det grundläggande ut-
komststödet till FPA stadfästes 26.6.2015. Med stöd av de godkända 
lagändringarna överförs uppgiften att bevilja och betala ut det grundläg-
gande utkomststödet till FPA räknat från 1.1.2017. Kommunerna är 
alltjämt ansvariga för det kompletterande och förebyggande utkomst-
stödet.

Det grundläggande utkomststödet har genomgått vissa innehållsmässi-
ga förändringar som syftar till att garantera att de flesta klienter får sina 
grundläggande levnadskostnader täckta med förmåner som kan sökas 
från ett och samma ställe. Detta har genomförts så att vissa utgifter 
som ingått i det kompletterande utkomststödet har överförts till det 
grundläggande utkomststödet som beviljas av FPA.

Utöver uppgiften att bevilja och betala ut stöd överförs också ändrings-
sökandet i fråga om det grundläggande utkomststödet till FPA. Detta 
innebär att de ändringssökanden som föreläggs sektionerna för be-
handling minskar i synnerhet i första och tredje sektionen. Avsikten 
med sammanslagningen av sektionerna är utom att garantera en effek-
tiv behandling av ändringssökandena också att trygga kommuninvånar-
nas rättsliga ställning genom att främja vars och ens rätt att få sin sak 
behandlad på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål. Sammanslag-
ningen av sektionerna främjar också en enhetlig verksamhet.

Tvåspråkighet

Den av stadsstyrelsen tillsatta tvåspråkighetskommittén har föreslagit 
(15.4.2016 3 §) åtta saker som kommittén anser att det är nödvändigt 
att beakta i den nya organisationen och ledarskapssystemet. 

1. De olika delområdena av tvåspråkigheten i Helsingfors stad ska 
tydligt och fullständigt definieras i förvaltningsstadgan, och instruk-
tionsbestämmelserna som gäller saken ska samlas tydligt under 
en punkt i förvaltningsstadgan. Instruktionernas nuvarande parag-
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rafer om tvåspråkighet är ofullständiga och placerade på olika stäl-
len.

I språklagen (423/2003) föreskrivs om grunderna för en kommuns två-
språkighet. Enligt dem är Helsingfors en tvåspråkig kommun. I 90 § i 
kommunallagen föreskrivs om förvaltningsstadgan. Enligt dess 2 mo-
ment uppges de bestämmelser som behövs för att de språkliga rättig-
heterna ska tillgodoses i kommunens förvaltning på det sätt som anges 
i språklagen och annanstans i lag. Lagen styr inte den innehållsmässi-
ga grupperingen av förvaltningsstadgan, men i beredningen av förvalt-
ningsstadgan eftersträvas en enhetligare och tydligare reglering av två-
språkighetsärenden jämfört med den nuvarande instruktionspraxisen.

2. Då namnen fastställs för de nya organisationsnivåerna (sektorerna, 
servicehelheterna), som eventuellt kommer att ersätta de nuvaran-
de förvaltningarna och avdelningarna, ska resonemangen beakta 
ett lämpligt namn också ur ett svenskspråkigt perspektiv. Namnet 
får inte endast vara en översättning av det finska namnet. Då tjäns-
ternas visuella utseende förnyas ska båda språken tas i beaktande.

Tvåspråkighetskommitténs förslag beaktas i beredningen.

3. Behovet att grunda svenska organ, särskilt inom utbildningen och 
social- och hälsovårdsväsendet, ska beaktas i den fortsatta bered-
ningen av organisationen för förtroendeorganen. Inom utbildnings-
väsendet ska språkgrupperna redan enligt kommunallagen ha eg-
na organ. Både finska och svenska arbetarinstitutet behöver des-
sutom en egen direktion eller en nämndsektion så att institutens 
möjligheter att fungera i full utsträckning kan garanteras.

Tvåspråkighetskommitténs förslag beaktas i organisationen för fost-
rans- och utbildningssektorn enligt det sätt som kommunallagen förut-
sätter. Minst en ledamot och dennas ersättare i social- och hälsovårds-
nämnden ska företräda den svenska språkgruppen.

4. Social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion bör ha en tydlig roll i 
behandlingen av ärenden som hänför sig till social- och hälsovårds-
verkets svenskspråkiga tjänster och enheter.

I beredningen av social- och hälsovårdssektorn har ett behov av en så-
dan sektion som kommittén föreslår inte identifierats. Nämnden fö-
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reslås få endast en sektion då beviljandet av utkomststöd övergår till 
folkpensionsanstalten från och med början av 2017. 

5. Då den operativa organisationen bereds, ska de svenska tjänsterna 
allokeras resurser vad gäller anställda med kunskaper i svenska, 
både i fråga om de anställda som producerar tjänsterna (t.ex. kom-
munikation, kundservice) och i fråga om servicenätet som täcker 
hela staden.

Kommitténs förslag hänför sig i det här skedet inte till det aktuella för-
valtningsstadgebeslutet utan är främst en fråga om styrningen av verk-
samheten som behandlas i den fortsatta beredningen. 

I motiveringarna till riktlinjerna för ledarskapsreformen som ledarskaps-
sektionen fastställde 21.12.2015 ingår en hänvisning till tvåspråkighe-
ten: "Stadens service ska ordnas så att invånarna kan betjänas på två 
språk inom alla stadens uppgiftsområden. Den nya nämnd- och sektor-
strukturen gör det möjligt att bättre beakta den svenska språkgruppens 
behov, eftersom det mindre antalet organ och organisationsenheter in-
nebär att det går att se till att det finns anställda med kunskaper i 
svenska mer centraliserat än tidigare i stadens organisation."

6. Inom utbildningssektorn ska bevaras en separat svenskspråkig ser-
vicehelhet som omfattar barndagvården, den grundläggande utbild-
ningen och gymnasieutbildningen.

I fostrans- och utbildningssektorn har det bildats en svensk servicehel-
het.

7. I den fortsatta beredningen av delaktighetsarrangemangen ska allo-
keringen av resurser för svenskan beaktas så att den svenska verk-
samheten inte är endast en översättning av den finska verksamhe-
ten utan att möjligheterna till deltagande är desamma för båda 
språkgrupperna.

Förverkligandet av deltagande och interaktion i ledarskapsreformen i 
fråga om nya sektorer och servicehelheter ingår i den fortsatta bered-
ningen. Principen enligt vilken delaktigheten ska vara jämlikt möjlig för 
finsk- och svenskspråkiga invånare och tjänstebrukare är viktig. Kom-
mitténs förslag beaktas i den fortsatta beredningen.

8. Kommittén föreslår dessutom att ett permanent organ som motsva-
rar den nuvarande tvåspråkighetskommittén tillsätts i den fortsatta 
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beredningen av ledarskapssystemet.

I förvaltningsstadgebeslutet som nu presenteras fattas inte beslut om 
helheten med kommittéer och kommissioner. I den fortsatta beredning-
en återupptas frågan om en tvåspråkighetskommitté i samband med 
granskningen av behovet för kommittéer och andra organ som stads-
styrelsen tillsätter. 

Företrädare för de anställda i nämnderna och direktionerna

Personalkommittén har i sitt utlåtande 5.2.2016 om förslaget till reform 
av ledarskapssystemet konstaterat att det vore bra att i anslutning till 
den fortsatta beredningen utreda om nämnderna och direktionerna ock-
så kan ha företrädare för de anställda.

I förvaltningsstadgan införs inga bestämmelser om företrädare för de 
anställda i nämnderna och direktionerna.

Kommunallagen har bestämmelser om ledamöterna och om rätten att 
närvara och yttra sig i nämnderna. Enligt kommunallagen är det inte 
möjligt med företrädare för de anställda i nämnderna. Utgångspunkten 
är att nämndernas sammanträden inte är öppna, men en nämnd kan 
vid behov besluta kalla också t.ex. en företrädare för de anställda som 
sakkunnig.  

Enligt kommunallagen utses ledamöterna eller en del av ledamöterna i 
en direktion, enligt de grunder som fullmäktige fastställer, på förslag av 
kommuninvånarna, kommunens anställda eller dem som utnyttjar tjäns-
terna. Bestämmelser om det ovanstående kan ingå i förvaltningsstad-
gan.

Det är inte ändamålsenligt att i förvaltningsstadgan införa bestämmel-
ser om företrädare för de anställda i direktionerna, eftersom bl.a. sam-
arbetslagen och stadens samarbetsavtal säkerställer att personalären-
den blir behandlade i vid utsträckning i samarbete med de anställda.

Förslag till sektorstruktur och servicehelheter

Följande lägre organisationsnivå inom en sektor utgörs av servicehel-
heter.

Affärsverken inom centralförvaltningen, räddningsverket och trafikaf-
färsverket är organisationsenheter som motsvarar en servicehelhet.

Centralförvaltningen leds av kanslichefen. Sektorerna leds av sektordi-
rektörerna. Kanslichefen är chef för sektordirektörerna.
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Centralförvaltningen

Centralförvaltningen har omorganiserats enligt sektormodellen från in-
gången av år 2014 och det nuvarande stadskansliets grundstruktur i 
fråga om stadens centraliserade ledarskaps- och förvaltningsfunktioner 
är en fungerande struktur för den nya centralförvaltningen. Revisions-
nämnden och revisionskontoret lyder alltjämt under stadsfullmäktige. 
Styrningen av de affärsverk som producerar stödtjänster för stadskon-
cernen – ekonomiförvaltningstjänsten, servicecentralen och företags-
hälsan – har koncentrerats till centralförvaltningen.

Till det nuvarande stadskansliets uppgifter har lagts de uppgifter som 
faktacentralen och affärsverket personalutvecklingstjänster sköter. Till 
stadskansliets uppgifter har dessutom lagts en del av anskaffningscen-
tralens uppgifter. 

Affärsverken ekonomiförvaltningstjänstens och företagshälsans uppgif-
ter förblir oförändrade. Till affärsverket servicecentralens uppgifter har 
överförts de logistiktjänster som hänför sig till nuvarande anskaffnings-
centralens lagerverksamhet.

En tillförlitlig produktion av fakta och statistik är i framtiden en väsentlig 
funktion med tanke på stadens strategiska planering. Att utveckla kun-
skapsledningen och den elektroniska förvaltningen innebär utmaningar 
som centralförvaltningens nya organisation bör svara på. Informations-
produktionen vid faktacentralen tjänar alla sektorer och hela stadens 
strategiska planering. Statistik- och forskningsverksamheten produce-
rar och skaffar uppgifter som staden behöver vid den strategiska styr-
ningen, utvecklingsarbetet och beslutsfattandet. Funktionen har där-
med en koppling till ekonomi- och planeringsavdelningen. En samman-
slagning av faktacentralens och stadskansliets funktioner främjar också 
utvecklingen av stadens och universitetens samarbete.

Vilken rollen och framtiden blir för faktacentralens uppgifter bestäms 
vid den fortsatta beredningen. Möjligheten att inrätta en forskningskom-
mission som stöder stadens informationsproduktion och universitets-
samarbete utreds.

Dokumentförvaltningen är som process en helhet och staden är i fort-
sättningen en enda arkivbildare. Den elektroniska dokumentförvaltning-
en kräver kontroll över dokumentinformationens livscykel från att den 
uppstår till att den förvaras varaktigt eller förstörs. Dokumentinformatio-
nen kontrolleras i enlighet med stadens gemensamma informations-
styrningsplan. Registratorskontors- och arkivfunktionerna hör till pro-
cessen med kontroll över livscykeln. Till denna del är funktionerna en 
del av stadskansliets förvaltningsavdelnings uppgifter. 
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Det är motiverat att funktionerna vid affärsverket personalutvecklings-
tjänster överförs så att de blir en del av stadskansliets helhet för ledar-
skap, organisationsutveckling och personalärendet. Personalutveck-
lingsuppgifterna blir en del av personalavdelningen och utvecklingen av 
verksamheten och processerna en del av ekonomi- och planeringsav-
delningen.

Anskaffningscentralens uppgift att sköta stadens upphandlingar är som 
helhet en del av den övergripande planeringen av ekonomin och verk-
samheten och hänförs till sina strategiska delar till stadskansliets eko-
nomi- och planeringsavdelning.

Fostrans- och utbildningssektorn

Sektorn föreslås få namnet fostrans- och utbildningssektorn och bestå 
av fyra servicehelheter. Sektorn består av nuvarande barnomsorgsver-
ket och utbildningsverket. Det föreslagna namnet beskriver bäst den 
helhet med tjänster som sektorn producerar.

Den enda funktionellt naturliga och motiverade indelningen i två ser-
vicehelheter utgörs av en servicehelhet för småbarnspedagogiken, för-
skoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och en ser-
vicehelhet för gymnasie- och yrkesutbildningen. Den förra servicehel-
heten skulle till sin budgetvolym och personalnumerär bli synnerligen 
stor (över 80 % av sektorns resurser), medan den senare skulle bli en 
relativt liten servicehelhet.

Från funktionell synpunkt och med tanke på livscykeln för barnens och 
de ungas uppväxt och inlärning är det mest motiverat att bilda följande 
fyra servicehelheter:

 En servicehelhet för småbarnspedagogik och förskoleundervisning
 En servicehelhet för grundläggande utbildning
 En servicehelhet för gymnasie- och yrkesutbildning. I enlighet med 

ledarskapssektionens framställning omfattar servicehelheten också 
de finska fria bildningsarbetet. Hur ändringen påverkar servicehel-
hetens namn beaktas vid den fortsatta beredningen  

 En svensk servicehelhet

Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning tryg-
gar en helgjuten och harmonisk dag för barnen inom förskoleundervis-
ningen. Samtidigt tryggas en enhetlig grundläggande utbildning (bl.a. 
stadsstyrelsens riktlinjer 30.3.2015 om servicenätet).

Lösningen främjar samarbetet inom gymnasieutbildningen och yrkesut-
bildningen: de studerande har möjligheter till individuella val och till 
flexibla och mångsidiga utbildningsprogram.
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Svenska servicehelheten sköter småbarnspedagogiken, förskoleunder-
visningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, lek-
parksverksamheten, den grundläggande utbildningen och den övriga 
utbildningen med stöd av lagen om grundläggande utbildning, gymnasi-
eutbildningen, det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstä-
derna på svenska och ansvarar för svenska arbetarinstitutet i enlighet 
med lagen om fritt bildningsarbete.

I enlighet med framställningen från ledarskapssektionen överförs Arbis 
och finska arbetarinstitutet till utbildningshelheten. Arbis hör till svenska 
servicehelheten och får en egen sektion. Finska arbetarinstitutet över-
förs till servicehelheten för utbildning på andra stadiet.

Stadsmiljösektorn

Struktur för servicehelheten

I dagens läge omfattar tekniska sektorn nio nämnder, tio förvaltningar 
och ett affärsverk som hör under två biträdande stadsdirektörer. För-
valtningarna och affärsverket har i det nya ledarskapssystemet slagits 
ihop till en stadsmiljösektor, som leds av en sektorchef. I enlighet med 
det som anfördes i motiveringarna till stadsfullmäktiges beslut bevaras 
räddningsverket som en särskild helhet under räddningsnämnden och 
trafikaffärsverket under sin direktion. I övrigt finns det bara en nämnd i 
sektorn, stadsmiljönämnden, och två sektioner, miljö- och tillståndssek-
tionen och sektionen för byggnader och allmänna områden.

Reformen förtydligar verksstrukturen, som nu är splittrad, och stärker 
ledarskapet inom helheten. Reformen främjar en sådan utveckling av 
processerna över förvaltnings- och avdelningsgränserna som i tidigare 
utredningar har visat sig vara behövlig och gör det möjligt att utveckla 
sektorn internt och att använda sektorns resurser flexibelt oberoende 
av gränserna mellan servicehelheterna.

Stadsmiljösektorn består av tre servicehelheter: en servicehelhet för 
markanvändning och stadsstruktur, en servicehelhet för byggnader och 
allmänna områden och en servicehelhet för tjänster och tillstånd. Dess-
utom finns det gemensamma förvaltnings- och stödtjänster inom sek-
torn. Med tanke på de fortsatta arrangemangen för funktionerna och 
den interna utvecklingen i sektorn har det ansetts vara behövligt att 
servicehelheterna och de uppgifter som skisserats upp för dem är så-
dana att den närmare placeringen av de olika funktionerna och deras 
innehåll kan utvecklas efter behoven i den nya verksamhetsomgivning-
en.

Målet då servicehelheterna bildats har varit funktionellt ändamålsenliga 
och tillräckligt harmoniska helheter, en klar arbetsfördelning mellan ser-
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vicehelheterna och en transparent verksamhetsmodell. Samtidigt har 
en flexibel och kundorienterad verksamhetsmodell eftersträvats. 

Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur ansvarar för att 
skapa och tillhandahålla verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön 
ska utvecklas och vara trivsam och för att strukturerna i den ska vara 
funktionella. Till servicehelheten hör uppgifterna i anslutning till ägandet 
av stadens markegendom, planläggningen och planeringen av trafiken 
och de allmänna områdena. Servicehelheten sköter bl.a. markförvär-
vet, ägandet och överlåtelsen av mark och stadsplaneringen. Till ser-
vicehelheten hör dessutom sakkunniguppgifter inom byggnadstillsynen, 
vilka har en central roll bl.a. med tanke på att bostadsproduktionsked-
jan ska vara smidig och företagens serviceförmåga god.

En fördel med modellen är att dels markförvärvet och ‑ägandet, dels 
planläggningen och planeringen av markanvändningen omfattas av en 
enhetlig styrning, varvid helheten fås under bättre kontroll. Att detaljpla-
neläggningen, trafikplaneringen och gatuplaneringen sammanlänkas är 
ägnat att göra processen för planering av gemensamma områden bätt-
re och snabbare, då de nuvarande överlappningarna i processerna kan 
elimineras. Också samarbetet i de övriga processer som överskrider 
sektorgränserna blir tätare. Ett exempel är att bostadsproduktionen blir 
smidigare.

Styrningen av områdesbyggandet har förlagts till centralförvaltningen i 
enlighet med den nuvarande modellen, eftersom det är fråga om sam-
ordning mellan sektorerna med fast anknytning bl.a. till planeringen av 
servicenätet och till arbetet på investeringsprogram på stadsnivå. 

Servicehelheten byggnader och allmänna områden ansvarar för att 
stadsmiljön blir byggd och är användbar. Den nya servicehelheten 
sammanför de uppgifter som gäller ägandet, planeringen, byggherre-
uppgifterna och anordnandet av underhållet i fråga om stadens bygg-
nadsegendom och sköter förvärv och överlåtelse av byggnadsegen-
dom. Servicehelheten ansvarar också för byggherreuppgifterna i all-
männa områden och för anordnandet av underhållet i dessa. 

Den nuvarande mycket splittrade verks- och ansvarsstrukturen i funk-
tioner som hänför sig till byggherreverksamheten har sammanförts un-
der en och samma servicehelhet. På detta sätt möjliggörs en effektivi-
sering av funktionerna och en förnuftig och ekonomisk användning av 
resurserna. Också stadens helhetsintresse kan beaktas bättre än förr, 
likaså livscykelaspekten och kostnadseffektiviteten i investeringspro-
jekt. Det föreslås också att byggherreuppgifterna för räddningsverkets 
och idrottsverkets byggnader om områden överförs till servicehelheten, 
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vilket innebär att likartade och delvis parallella funktioner inte längre 
behöver upprätthållas på olika håll i stadens organisation.

Det råder olika åsikter om huruvida stadens egen bostadsproduktion 
ska höra till servicehelheten markanvändning och stadsstruktur eller till 
servicehelheten byggnader och allmänna områden. Funktionernas när-
mare placering preciseras vid den fortsatta beredningen. Att beakta för-
utsättningarna för bostadsproduktion är fast förknippat med planlägg-
ning och tomtöverlåtelse, eftersom det stöder stadens strategiskt vikti-
ga bostadsbyggande. Genomförandekedjan bör vara snabb och helgju-
ten. Synergieffekter för funktionerna kan också nås genom att stadens 
alla byggherrefunktioner, inklusive ombyggnader, finns inom samma 
servicehelhet nära varandra. I framställningen har planeringen av bo-
stadsproduktionen förlagts till servicehelheten markanvändning och 
stadsstruktur och byggherreuppgifterna i fråga om bostäder, inklusive 
ombyggnader, till servicehelheten byggnader och allmänna områden.

Servicehelheten tjänster och tillstånd producerar stadsmiljötjänster för 
stadsborna och näringslivet. Servicehelheten omfattar de viktigaste 
service‑, tillstånds- och myndighetsuppgifter som nu är spridda på flera 
olika förvaltningar, såsom byggnadstillsynen och byggloven, miljövår-
den och miljö- och hälsoskyddet med därtill hörande tillstånd och kon-
troll, parkeringsövervakningen och de tjänster och tillstånd som hänför 
sig till användningen av allmänna områden. Att olika slags service-, till-
stånds- och myndighetsfunktioner sammanförs till en och samma ser-
vicehelhet gör det möjligt att nå synergieffekter och förenhetliga tillvä-
gagångssätten och att förbättra tillgången till kundtjänster. För en pla-
cering av tillstånds- och tillsynsuppgifterna inom byggnadstillsynen vid 
denna servicehelhet talar den oavhängighet som krävs av verksamhe-
ten bl.a. i förhållande till stadens egna projekt, likaså verksamhetens 
myndighetskaraktär och eventuella synergieffekter, bl.a. med myndig-
hetsverksamheten inom miljöövervakningen. 

Till följd av byggtjänstens (Stara) utförarroll anges de uppgifter som 
den sköter inte separat i förvaltningsstadgan. Hur byggtjänstens funk-
tioner närmare inordnas i sektorns struktur med servicehelheter preci-
seras när beredningen framskrider, eftersom servicehelheternas under-
ordnade struktur ännu inte har bestämts med den noggrannhet som 
placeringen av funktionerna kräver. I enlighet med utförarrollen vore 
det naturligast att förlägga största delen av uppgifterna till servicehelhe-
ten tjänster och tillstånd.

Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn har till uppgift att upprätthålla och förbättra 
möjligheterna för helsingforsare i olika åldrar till mentalt och fysiskt väl-
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befinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stödja Helsingfors 
livskraft. Sektorn är ansvarig för stadens konstsamling och upprätthål-
landet av kulturarvet. Sektorn står till tjänst inte bara för helsingforsare 
utan också för andra finländare, turister och den internationella allmän-
heten. Kultur- och fritidssektorn sköter de myndighetsuppgifter som gäl-
ler skyddet av kulturmiljön.

Kultur- och fritidssektorn består av tre servicehelheter. 

Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkes-
tern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta bered-
ningen.

Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, 
för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för 
campingområdet.

Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdoms-
politiken.

De motsvarande sektionerna är kultursektionen, idrottssektionen och 
ungdomssektionen. Sektionerna har nio ledamöter.

Fördelningen av befogenheterna mellan sektionerna och nämnden av-
görs vid den fortsatta beredningen.

Högholmens ställning utreds separat.

Social- och hälsovårdssektorn

Kommunen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården. Social- 
och hälsovårdssektorn föreslås överta nuvarande social- och hälso-
vårdsverkets uppgifter med vissa preciseringar.

Social- och hälsovårdssektorn sköter ordnandet av de social- och häl-
sovårdstjänster som hör till kommunen i enlighet med lagar och före-
skrifter.

Social- och hälsovårdssektorn ansvarar för ordnandet av socialtjänster 
enligt det som i socialvårdslagen och i speciallagstiftningen om social-
vård föreskrivs om kommunens ansvar att ordna sådana.

När det gäller hälsovården producerar sektorn själv i första hand tjäns-
ter som hör till folkhälsoarbetet, men social- och hälsovårdsnämnden 
och social- och hälsovårdssektorn ansvarar fortfarande för helheten i 
enlighet med befolkningens behov av hälsotjänster och samtidigt också 
för att befolkningen får i lagen om specialiserad sjukvård avsedd be-
hövlig specialiserad sjukvård i enlighet med denna lag. 
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Enligt 15 § 1 mom. i folkhälsolagen ska en kommun ha en hälsovårds-
central för de i hälso- och sjukvårdslagen avsedda funktionerna. Syftet 
med denna lagbestämmelse tolkas vara att säkerställa att kommunen 
har en myndighet som ansvarar för och sköter de uppgifter som före-
skrivs i hälso- och sjukvårdslagen. Det anges därför i förvaltningsstad-
gan att social- och hälsovårdssektorn sköter de lagstadgade uppgifter-
na för en hälsovårdscentral.

Servicehelheternas uppgifter

Social- och hälsovårdssektorns servicehelheter föreslås överta de upp-
gifter som sköts av avdelningarna inom kärnverksamheten vid nuvaran-
de social- och hälsovårdsverket med vissa preciseringar. Grunden för 
indelningen i servicehelheter är den indelning i familje- och socialtjäns-
ter, hälsovårds- och missbrukartjänster och sjukhus-, rehabiliterings- 
och omsorgstjänster som gjordes då social- och hälsovårdsverket bil-
dades 2013 i enlighet med sektormodellen. Servicehelheterna leds av 
direktören för familje- och socialtjänster, direktören för hälsovårds- och 
missbrukartjänster och direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och om-
sorgstjänster.

De tre administrativa avdelningarna föreslås bli sammanslagna i enlig-
het med fullmäktiges principbeslut. Avsikten med ändringen är att ut-
veckla den administrativa prestationsförmågan och styrningen och att 
förtydliga förvaltningsprocesserna och -ansvaret. Med en enhetlig ad-
ministrativ avdelning utvecklas det administrativa stödet till ledningen 
och möjligheten för administrationen att effektivt samarbeta med ser-
vicehelheterna inom kärnverksamheten.

Behov av andra riktlinjer från fullmäktige än sådana som hänför sig till 
förvaltningsstadgan

Med stöd av hälso- och sjukvårdslagen ska en kommun bevaka hur 
kommuninvånarnas hälsa och välfärd utvecklas inom varje befolknings-
grupp. Främjande av hälsa och välfärd ska beaktas i kommunens alla 
funktioner och strategiska planering. Bland social- och hälsovårdsver-
kets uppgifter finns speciellt det förebyggande rusmedelsarbetet och 
understöden till organisationer i gränsytan för främjandet av hälsa och 
välfärd på stadsnivå, som kommunen i vid mening är ansvarig för.

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att utse ett organ med ansvar 
för det förebyggande rusmedelsarbetet. Enligt de nuvarande instruktio-
nerna är uppgiften fördelad mellan social- och hälsovårdsverket och 
ungdomscentralen.

När det gäller understöden till organisationer är stöd för arbetet i social- 
och hälsovårdsorganisationer verksamma inom Helsingfors stads om-
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råde en del av uppgiften att främja kommuninvånarnas hälsa och väl-
färd. 

Arbetsgruppen för social- och hälsovårdsförvaltningen bedömer möjlig-
heten att överföra dessa uppgifter till en helhet som är större än sek-
torn. Beredningen har än så länge utgått från att det inte just nu är ak-
tuellt att överföra verksamheten och ändra arbetsfördelningen, utan det 
är skäl att invänta vilka effekter den planerade riksomfattande social- 
och hälsovårdslösningen har i sammanhanget.

Fortsatt beredning i social- och hälsovårdssektorn

I anslutning till att förvaltningen centraliseras måste den indelas i enhe-
ter. I fråga om servicehelheterna för kärnverksamheten bör det utredas 
om det finns ett behov av ömsesidiga eller interna omregleringar eller 
överföring av tjänster till HNS.

Samordningen av invandrar- och integrationstjänster har centraliserats 
till stadskansliet. Social- och hälsovårdssektorn producerar tjänster för 
invandrare lagstadgat enligt samma principer som för andra som behö-
ver tjänster. Det är skäl att på stadsnivå avgöra hur en första kartlägg-
ning och en integrationsplan ska utarbetas och hur de behövliga tjäns-
terna kan ordnas och produceras sektorövergripande och med många 
aktörer. 

En centralisering av sysselsättningstjänsterna till stadskansliet räknat 
från 1.1.2017 är för närvarande under utredning. 

Social- och hälsovårdsverkets verksamhet med uthyrning av bostäder i 
andra hand bör ses över. När en klient behöver stödboende finns det i 
bakgrunden ofta en sjukdom eller ett problem som försvagar den all-
männa livskompetensen och därmed möjligheterna att skaffa bostad. 
Social- och hälsovårdsförvaltningens sakkunskap gäller behandlingen 
av dessa sjukdomar och problem och sträcker sig inte till att förmedla 
eller leta efter bostäder. 

Arbetsgruppen för social- och hälsovårdsförvaltningen bedömer också 
möjligheten att centralisera verksamhetshelheten för invånarhusen, 
handikappombudsmannens uppgifter och samordningen av frivilligar-
betet och organisationssamarbetet så att de blir funktioner på stadsni-
vå. När det gäller verksamhetsöverföringar och ändringar i arbetsför-
delningen är det också skäl att invänta riktlinjerna för den planerade 
riksomfattande social- och hälsovårdslösningen.

Organisering av förvaltningen
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Enligt fullmäktiges principbeslut 16.3.2016 centraliseras de nuvarande 
förvaltningarnas administrativa uppgifter sektorsvis, i den mån det inte 
är ändamålsenligt att koncentrera dem till centralförvaltningen.

En princip för organiseringen av förvaltnings- och stödtjänster är att 
dessa organiseras inom varje sektor under sektorchefen. Servicehelhe-
terna och enheterna under dessa får inte någon förvaltnings- och stöd-
tjänstpersonal, utan de behövliga förvaltnings- och stödtjänsterna er-
bjuds på sektornivå.

De statistik- och forskningstjänster och personalutvecklingstjänster som 
avses i stadsfullmäktiges beslut 16.3.2016 har överförts till stadskansli-
et. Dessutom är det motiverat att överföra styrningen av upphandlings-
förvaltningen till stadskansliet. I övrigt är det inte ändamålsenligt att i 
högre grad än nu centralisera förvaltnings- och stödtjänster till stads-
kansliet.

Arbetsfördelningen mellan sektorerna och stadskansliet förenhetligas i 
förhållande till affärsverken inom centralförvaltningen, som producerar 
förvaltnings- och stödtjänster.

Förberedelser för organisationsstrukturen i detalj

Om stadsfullmäktige godkänner den föreslagna förvaltningsstadgan, 
kommer stadsstyrelsen att inleda arbetet på organisationsstrukturen 
mer i detalj så att de behövliga besluten om organisationen i sin helhet 
kan fattas under år 2016.

Det fortsatta arbetet på reformen av ledarskapssystemet organiseras i 
form av ett liknande grupparbete som under beredningsfasen våren 
2016. Stadsstyrelsen har för avsikt att som en del av verkställigheten 
uppmana stadsdirektören att vid behandlingen i direktörskollegiet till-
sätta beredningsarbetsgrupper. Tidsmässigt antas detta beslut om att 
tillsätta arbetsgrupper kunna fattas i slutet av juni 2016.

För varje sektor utses en särskild arbetsgrupp med uppgift att bilda or-
ganisationen under servicehelheterna, att utarbeta en verksamhets-
stadga för varje sektor och att förbereda behövliga val av chefer och 
överföringar av anställda. Arbetet i de sektorsvisa arbetsgrupperna 
samordnas av en samordningsgrupp för sektorerna, som har till uppgift 
att säkerställa enhetliga lösningar och tidsschemat för hur saken fram-
skrider inom alla sektorer.

Utöver de sektorsvisa grupperna utses det en arbetsgrupp med uppgift 
att bereda de behövliga delarna av förvaltningsstadgan, en arbetsgrupp 
med uppgift att bereda och genomföra delaktigheten, en arbetsgrupp 
med uppgift att samordna samarbetsförfarandet och en arbetsgrupp 
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med uppgift att samordna organiseringen av sektorernas förvaltnings- 
och stödtjänster.

Alla arbetsgrupper för den fortsatta beredningen som utses i juni 2016 
bör få sitt arbete färdigt så att det före utgången av året kan fattas be-
slut om organisationen under servicehelheterna och om verksamhets-
stadgor för sektorerna. När det gäller överföring av anställda och andra 
mer detaljerade förberedande uppgifter bör arbetsgrupperna slutföra 
sitt arbete före februari 2017.

Modell för delaktighet och växelverkan

Stadsfullmäktiges principbeslut 16.3.2016 om reform av ledarskapssy-
stemet omfattar delaktighet som ett undermoment. Stadsfullmäktige 
beslutade att det som en del av reformen dras upp riktlinjer för stads-
bornas delaktighet, i vilka det slås fast hur tidigare försök med delaktig-
het och hörande ska bli permanenta och tas i bruk. Här ingår åtminsto-
ne deltagande budgetering, invånar- och användarråd och webbdelta-
gande. Stadsdirektören tillsatte 23.3.2016 en arbetsgrupp med uppgift 
att utreda och utarbeta en modell för delaktighet och växelverkan med 
koppling till det nya ledarskapssystemet och strukturen med sek-
tornämnder.

I de gällande instruktionerna finns det få bestämmelser om möjligheter 
till delaktighet och växelverkan för kommuninvånare och sammanslut-
ningar verksamma i Helsingfors. De bestämmelser som finns hänför sig 
till lagstadgade rättigheter och till skyldigheterna att verkställa dessa i 
praktiken. Enligt stadsfullmäktiges principbeslut 16.3.2016 är målet 
med de i reformen ingående riktlinjerna för stadsbornas deltagande att 
stärka invånarnas och serviceanvändarnas deltagande i utvecklingen 
av tjänster som en del av det ändrade ledarskapssystemet. Enligt prin-
ciperna för den fortsatta beredningen förbättras bl.a. invånarcentrering-
en i stadens servicehelhet och möjligheterna till deltagande och växel-
verkan på stadsnivå och lokalt. De behövliga bestämmelserna i förvalt-
ningsstadgan bereds efter avgörandena om sektorerna och servicehel-
heterna.

I fullmäktiges principbeslut betonas det vilken genomslagskraft och 
återspegling det demokratiska beslutsfattandet har i stadens ledarskap. 
Det är därför naturligt att borgmästaren och biträdande borgmästarna i 
egenskap av heltidsanställda förtroendevalda ser till att kommuninvå-
narnas rätt till deltagande och växelverkan tillgodoses. I 22 § i kommu-
nallagen anges möjligheterna att delta och påverka som en rättighet 
dels för kommuninvånarna, dels för dem som utnyttjar kommunens 
tjänster. De förfaranden med hörande och respons, de användarråd 
och liknande förfaranden för enskilda inrättningar, tjänster och projekt, 
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de direktioner, den växelverkan med vårdnadshavare och den delta-
gande budgetering som hänför sig till produktionen av tjänster i sekto-
rerna genomförs ändamålsenligast inom varje sektor för sig med beak-
tande av dess särdrag. Det deltagande och den växelverkan som all-
mänt anknyter till kommuninvånarens ställning och som överskrider 
sektorsgränserna hänförs till sektorhelheten för borgmästaren och 
centralförvaltningen. 

En synlig förändring i Helsingforsreformen är att nämnderna och direk-
tionerna för de enskilda förvaltningarna sammanslås till sektornämnder 
med ett bredare arbetsfält. Dessa nya organ som består av förtroende-
valda drar nytta av helheterna för delaktighet och växelverkan med an-
knytning till processerna för beredning av ärenden och beslutsfattande. 
Olika modeller har provats och utvecklats vid försök och projekt under 
på varandra följande strategiperioder på 2000-talet.

Helsingfors har under de senaste åren aktivt utvecklat stadsbornas 
möjligheter att påverka och utöver satsningarna på webbdeltagande 
genomfört försök i syfte att utveckla den lokala demokratin, att främja 
direkt demokrati och att öka öppenheten i beredningen. Till ett försök 
med lokalt deltagande i Helsingfors år 2013 valdes tio olika demokrati-
pilotprojekt utifrån invånaridéer. Det gemensamma målet för pilotpro-
jekten var att söka nya verksamhetsmodeller i syfte att öka stadsbor-
nas deltagande och påverkan. Pilotprojekten gällde webbapplikationer, 
deltagande planering, deltagande budgetering, metoder med invånar-
råd, nya rutiner för lokal demokrati och demokratilokaler. Som ett fort-
satt projekt genomfördes år 2014 vid Vallgårds bibliotek ett projekt med 
biblioteket som stöd för invånarverksamhet. 

Erfarenheterna ger vid handen bl.a. att enhetliga områdes- och metod-
strukturer med vilka invånare och olika aktörer i staden kan påverka 
och delta bör utvecklas i fortsättningen.  Informationen om beredningen 
och beslutsfattandet liksom också processerna bör öppnas upp för 
stadsborna allt tidigare. Förvaltningarna har olika rutiner och tillväga-
gångssätt när det gäller växelverkan med invånare och invånarföre-
ningar. Samarbetet mellan förvaltningarna och de förvaltningsövergri-
pande processerna bör förtydligas. Erfarenheterna visade också att 
stadsborna aktivt vill delta i att påverka på nära håll och på egna villkor 
genom olika slags evenemang och talkoarbeten och genom nära sam-
arbete med staden i organiseringen av dessa. Förfarandet vid behand-
ling av kommuninvånarnas initiativ bör utvecklas och förutsättningar 
skapas för verksamhet på egna villkor.

För de grundläggande riktlinjerna för modellen för delaktighet och väx-
elverkan i det nya ledarskapssystemet och för den fortsatta beredning-
en har följande fem teman identifierats:
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1. Användardelaktighet

Enligt stadsfullmäktiges principbeslut 16.3.2016 om en reform av ledar-
skapssystemet är målet är att stärka invånarnas och serviceanvändar-
nas deltagande i utvecklingen av tjänster. Deltagandet i fråga om dem 
som utnyttjar tjänster kan främjas exempelvis med användar- och 
kundråd, invånarevenemang och invånarenkäter. Vid planeringen av 
användarorienterade tjänster och funktionella helheter kan det från en 
begränsad kund- eller användarmålgrupp samlas in exakt information, 
respons och idéer, med hjälp av vilka tjänsterna kan produceras effekti-
vare och ändamålsenligare.

Äldrerådet, handikapprådet, kommissionen för invandrar- och integra-
tionsärenden, kommissionen för frivilligt arbete, tvåspråkighetskommit-
tén och ungdomarnas system för påverkan Krut främjar speciellt likvär-
digt deltagande och ökar de ovannämnda befolkningsgruppernas och 
aktörernas delaktighet. Hyresgästdemokratin ger invånarna beslutan-
derätt och möjligheter att påverka i ärenden som gällde deras eget bo-
ende och ökar dessutom boendetrivseln och främjar underhållet och 
skötseln av hyreshus. 

En öppen och interaktiv kommunikation och responskanaler som är lät-
ta att hitta underlättar tillgången till information, kontakten och genom-
förandet av växelverkan.

2. Lokal påverkan 

Lokalt deltagande lyftes fram i den webbtankesmedja som hösten 2015 
genomfördes kring ledarskapsreformen. Samarbetet mellan stadsdelar-
na kan organiseras på många sätt mellan olika aktörer. Med hjälp av 
invånarforum, stadsdelsmöten och olika slags samarbetsgrupper kan 
ett smidigt samarbete mellan staden och invånarna främjas på ett sam-
ordnat sätt. Ett samarbetsorgan med bred bas är en plats för växelver-
kan och gemensam diskussion över sektorgränserna i beredningen av 
ärenden som gäller området och i beslutsfattandet. Verksamhetssättet 
producerar lokal information i rätt tid som alla har tillgång till. Dessutom 
främjar det samverkan mellan invånare och olika aktörssammanslut-
ningar och stärker dem sociala gemenskapen.

3. Aktivism och former för verksamhet på egna villkor 

Under de senaste åren har det i Helsingfors uppstått många olika for-
mer av stadsaktivism. Staden främjar stadsbornas verksamhet på egna 
villkor och en aktiv stadskultur, likaså nya sätt att producera tjänster 
och verksamhet i grupp.
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Som en del av modellen för delaktighet och växelverkan söks det nya 
sätt och verksamhetsmodeller och stärks den befintliga verksamheten i 
syfte att möjliggöra och främja en öppen, aktiv och deltagande stad 
med gemenskapskänsla. Detta mål stöds också av de understöd och 
det övriga stöd för medborgarverksamhet som staden beviljar, av en 
flexiblare och öppnare användning av stadens lokaler och av stöd för 
social gemenskap som en del av stadens verksamhet.

Dessutom bidrar tydliga, fungerande och verkningsfulla initiativkanaler 
och processer för behandling av initiativ till stadsbornas aktiva delta-
gande och initiativverksamhet. Invånarinitiativen, de ungas Krut-initiativ 
och kommunala folkomröstningar stärker dessa möjligheter.

4. Att uträtta ärenden och kundupplevelsen som byggare av 
deltagande och växelverkan 

I delaktighetsmodellen ses interaktiva servicesituationer också som 
skapare av delaktighetsupplevelser och som möjligheter att utveckla 
tjänsterna, och dessa bör aktivt utnyttjas vid utvecklingen av stadens 
verksamhet. Till detta hänför sig en kundorienterad servicekultur och 
kommunikationsstil. För såväl staden som dess invånare eller andra 
kunder är det en viktig del av den goda servicen att ärenden och initia-
tiv förs till sitt slut. En enhetlig praxis i sektorerna för behandlingen av 
initiativ och respons bidrar till att skapa en gemensam upplevelse om 
ett enhetligt Helsingfors.

5. Öppen beredning och öppet beslutsfattande i staden 

Staden erbjuder mångsidiga möjligheter att påverka stadens beslutsfat-
tande, beredning och tjänster med beaktande av också tvåspråkighe-
ten i stadsförvaltningen.

I stadsfullmäktiges principbeslut om ledarskapsreformen 16.3.2016 
nämndes deltagande budgetering, invånar- och användarråd och 
webbdeltagande som enskilda metoder i den nya modellen för delaktig-
het och växelverkan.

Med hjälp av webbtjänster kan stadsborna smidigt delta i och påverka 
beredningen och beslutsfattandet oberoende av tid och rum. I och med 
att öppna data och information publiceras är de handlingar och det övri-
ga informationsmaterial som staden producerar lätt och utan hinder till-
gängligt för stadsborna att öppet användas och utnyttjas.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är meningen att på det sätt som av-
ses i motiveringarna till stadsfullmäktiges beslut 16.3.2016 vid den fort-
satta beredningen genomföra utvecklingen av den nya modellen för 
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delaktighet och växelverkan i form av öppet samarbete mellan förtroen-
devalda, stadsbor, tjänsteinnehavare och andra intressentgrupper. 

Enligt arbetsgruppens arbetsplan ordnas det ett tillräckligt antal facilite-
rade tillställningar för gemensam utveckling (lokalt deltagande; använ-
dar- och kundråd; deltagande budgetering; deltaktighetshackathons för 
amatörer och proffs på delaktighet). För att en bredare publik ska nås 
används interaktiv kommunikation och webbdeltagande. Insamling av 
respons från olika målgrupper (bl.a. barn, ungdomar, äldre, funktions-
hindrade, invandrare) används vid olika tillställningar och evenemang i 
samarbete mellan förvaltningarna. Det är motiverat att över förvalt-
ningsgränserna koppla de anställda vid de framtida sektorerna till den 
öppna växelverkansprocess som utarbetar modellen för delaktighet och 
växelverkan. Det utreds om servicedesignerna vid Helsinki Lab kan an-
vändas vid utvecklingen av modellen.

Ungdomscentralen och utbildningsverket genomför en bedömning av 
barnens och ungdomarnas deltagande, och resultaten av denna utnytt-
jas i arbetet på delaktighetsmodellen. Arbetsgruppen utreder dessutom 
äldrerådets och handikapprådets och de andra befintliga kommissio-
nernas roller och uppgifter i modellen för delaktighet och växelverkan. 

Arbetsgruppen går under sommaren igenom de tidigare försöken och 
kommer med ett förslag om hur de metoder och modeller som använts 
kan kopplas till modellen för delaktighet och växelverkan. Arbetsgrup-
pen kartlägger ytterligare olika modeller för deltagande budgetering och 
preciserar Helsingfors mål för modellen under sommaren och förhös-
ten.

Arbetsgruppens slutliga framställning om Helsingfors modell för växel-
verkan blir klar för beslutsfattande samtidigt med den mer detaljerade 
granskningen av förvaltningsstadgan och den bereds öppet tillsam-
mans med kommuninvånarna och referensgrupperna i enlighet med 
planen för växelverkan. Förslagen till bestämmelser i förvaltningsstad-
gan bereds i fråga om deltagandet och växelverkan.

Föredragning i stadsstyrelsen

I enlighet med fullmäktiges principbeslut är kanslichefen föredragande i 
stadsstyrelsen. Kanslichefen kan delegera föredragningsuppgiften till 
en underställd tjänsteinnehavare.

I enlighet med principbeslutet utreddes alternativ för praxisen med 
borgmästarkollegiets föredragningstillstånd till kanslichefen under arbe-
tet på reformen. Som det mest formella alternativet granskades ett så-
dant enligt vilket det genom förvaltningsstadgan inrättas ett borgmäs-
tarkollegium som får till uppgift att ge föredragningstillstånd. Borgmäs-
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tarkollegiet blir då ett organ, vars förhållande till stadsstyrelsen måste 
bestämmas. Förfarandet ansågs vara tungt, eftersom det kan antas att 
konflikter om föredragningstillstånd är undantagsfall. Som ett andra al-
ternativ granskades föredragningstillståndet enbart som borgmästarens 
uppgift. Detta alternativ innebär att tanken i fullmäktiges beslut om ett 
borgmästarkollegium inte förverkligas transparent.

Det föreslås att föredragningstillståndet ska genomföras som förfa-
ringssätt så att förvaltningsstadgan inte får bestämmelser om föredrag-
ningstillstånd. Förfaringssätten med föredragningstillstånd kan slås fast 
senare i en uppförandekod. Verksamhetssättet kan i praktiken vara ex-
empelvis ett dagordningsmöte, där borgmästaren, biträdande borgmäs-
tarna och kanslichefen i egenskap av föredragande i stadsstyrelsen går 
igenom de ärenden som ska tas upp på listan. Om det vid dagord-
ningsmötet visar sig att en framställning inte motsvarar borgmästarens 
eller en biträdande borgmästares ståndpunkt, kan borgmästaren överta 
föredragningen av ärendet eller förordna en föredragande. Enligt försla-
get till förvaltningsstadga ingår det i borgmästarens uppgifter att borg-
mästaren kan överta föredragningen av ett ärende.

Dessutom införs en praxis enligt vilken det för ärenden som ett sektor-
organ har fattat beslut om eller som direkt hänför sig till borgmästarens 
eller en biträdande borgmästares egna befogenheter och som förs vi-
dare för behandling i stadsstyrelsen eller dess sektioner krävs tillstånd 
av ansvarig borgmästare eller biträdande borgmästare för att kansli-
chefen ska kunna föredra ärendet inför stadsstyrelsen eller dess sektio-
ner. I en sådan fråga kan biträdande borgmästaren på motiverade 
grunder förordna en sektorchef till föredragande. Förfarandet bestäms 
noggrannare i en uppförandekod. Förvaltningsstadgan ger sektorche-
ferna en sådan begränsad föredragningsrätt i stadsstyrelsen.

Vid utredningen av alternativ för föredragningstillståndet har bl.a. stats-
rådets praxis utnyttjats.

Enligt ministerns handbok krävs det inte absolut ett föredragningstill-
stånd i fråga om statsrådet:

Föredraganden kan, när det har satts ut en bestämd tid för föredrag-
ningen av ett ärende av orsaker i anslutning till föredragningen av riks-
dagens svar eller av andra särskilda orsaker, dela ut föredragningslis-
tan utan utdelningstillstånd av ministern. I ett sådant fall avgör statsrå-
det om ärendet tas upp för behandling vid plenum eller inte.

Övriga organ: kommissioner och kommittéer

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen inrätta ett ungdomsfull-
mäktige eller en motsvarande pårverkansgrupp för unga (ungdomsfull-
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mäktige) (26 §), ett äldreråd (27 §) och ett råd för personer med funk-
tionsnedsättning (28 §).

I detta beslutsförslag dras det i huvudsak inte upp några riktlinjer för 
helheten med övriga kommissioner och kommittéer. En framställning 
om helheten med kommissioner och kommittéer bereds hösten 2016. I 
detta sammanhang föreslås också de bestämmelser i förvaltningsstad-
gan och ändringar i Krut-systemet som modellen för delaktighet och 
växelverkan kräver. 

Det inrättas en digitaliseringskommissioon som bland annat följer utar-
betandet, verkställandet och genomförandet av ett IT-program, kommer 
med förslag till principer och riktlinjer för de digitala tjänsterna och ger 
utlåtanden om projekt. Digitaliseringskommissionen har behandlats 
ovan.

Strategiprocess

Helsingfors har i två fullmäktigeperioder haft en modell med ett strategi-
program som omfattar hela fullmäktigeperioden. Enligt den nya kom-
munallagen ska kommunen ha en kommunstrategi (37 §), i vilken full-
mäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet 
och ekonomi. Helsingfors nuvarande modell för strategiprogrammet är 
förenlig med den nya kommunallagen. En väsentlig del av reformen av 
ledarskapssystemet är att resultatet i kommunalvalet och det demokra-
tiska beslutsfattandet påverkar innehållet i stadsstrategin.

Enligt kommunallagen ska hänsyn tas till:

1. främjande av kommuninvånarnas välfärd;
2. ordnandet och produktionen av tjänster;
3. de mål för tjänsterna som sätts upp i lagar som gäller kommu-

nernas uppgifter;
4. ägarpolitiken;
5. personalpolitiken;
6. kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. 

Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kom-
munen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan 
på fullgörandet av kommunens uppgifter. I kommunstrategin ska det 
också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

Bestämmelser om att kommunstrategin ska beaktas när kommunens 
budget och ekonomiplan görs upp finns i 110 §. Kommunstrategin ses 
över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.
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Kommunstrategin kräver beredning, under vilket det i tillräcklig grad 
och på behörigt sätt skaffas behövliga uppgifter och utredningar om det 
som ska beaktas i kommunstrategin.

I förvaltningsstadgan används termen stadsstrategi.

Beredning av stadsstrategin

Specialvillkor för beredningen av stadsstrategin 2017–2021 är att det är 
ändamålsenligt att i början av fullmäktigeperioden fatta beslut om 
stadsstrategin. Eftersom fullmäktige inleder sitt arbete vid ingången av 
juni 2017, bör beslut om stadsstrategin fattas så tidigt som möjligt om 
det önskas att den ska påverka beredningen av och beslutsfattandet 
om budgeten för år 2018.

Att fullmäktige inleder sitt arbete på sommaren innebär en utmaning. 
En strategiberedning enligt den nuvarande modellen innebär t.ex. att 
det ordnas ett fullmäktigeseminarium i slutet av juni eller i augusti, så 
att beslut om stadsstrategin kan fattas i september–oktober. En längre 
beredning av strategin för fullmäktige medger en djupare behandling.  
Om beslutet fattas senare innebär det att strategin inte påverkar riktlin-
jerna i budgeten för år 2018.

Också beredningsprocessen och tidsschemat för budgeten för år 2018 
måste anpassas till detta.

Uppförandekod

Reformen av ledarskapssystemet resulterar i att såväl det politiska som 
det professionella ledarskapet förändras. Ändringen påverkar bl.a. ar-
betsfördelningen mellan organen, ledningen bestående av förtroende-
valda och ledningen bestående av tjänsteinnehavare. I förändringsläget 
bör det satsas på att en god kultur uppstår både hos de politiska aktö-
rerna och mellan politikerna och de högsta tjänsteinnehavarna i led-
ningen. 

Som ett sätt att skapa och etablera en ny ledarskaps- och verksam-
hetsstruktur upprättas i det nya ledarskapssystemet en s.k. uppföran-
dekod som kompletterar förvaltningsstadgan. 

För det politiska ledarskapet har det under årens lopp utformats olika 
tillvägagångssätt och rutiner, som inte har dokumenterats. I uppföran-
dekoden kan de förfaringssätt som används i Helsingfors dokumente-
ras och arbetssätt som kompletterar bl.a. stadsfullmäktiges och stads-
styrelsens sammanträden överenskommas. 

I uppförandekoden kan det exempelvis kommas överens om
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 spelregler och verksamhetssätt för ett gott styrelsearbete
 utvärderingsförfaranden för utveckling av stadsfullmäktiges och 

stadsstyrelsens arbete
 förfaringssätten med föredragningstillstånd och mötespraxisen med 

föredragningslistor
 borgmästarkollegiets verksamhetssätt. 

Uppförandekoden kompletterar vid behov också kanslichefens direk-
törsavtal.

Inom staten behandlades en uppförandekod under föregående rege-
ringsperiod vid regeringens aftonskola 21.5.2014 och den godkändes 
för att tas i bruk. Det viktigaste målet med koden var att förtydliga det 
politiska ansvaret och tjänstemannaansvaret i hela statsrådets och i de 
enskilda ministeriernas verksamhet och att förbättra kvaliteten på det 
politiska beslutsfattandet, tjänstemannaberedningen och verkställighe-
ten.

Det är möjligt att utarbeta en uppförandekod när beslut har fattats om 
de centrala lösningarna för det nya ledarskapssystemet. Inom ramen 
för den fortsatta beredningen av ärendet kan stadsstyrelsens ledar-
skapssektion under vintern 2016–2017 utarbeta en uppförandekod, 
som exempelvis föreläggs ledarskapssektionen eller stadsstyrelsen för 
anteckning till protokollet. För den ledning bestående av förtroendeval-
da som beslutat om reformen av ledarskapssystemet blir uppförande-
koden på så sätt ett slags vägkarta som anger spelreglerna för de för-
troendevaldas och de ledande tjänsteinnehavarnas verksamhet och 
som den framtida ledningen bestående av förtroendevalda kan utnyttja.

Borgmästarens och biträdande borgmästarnas löner och de övriga förtroendevaldas arvoden

Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och biträdande 
borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som ledamö-
ter i stadsstyrelsen. Borgmästaren och biträdande borgmästarna är hel-
tidsanställda förtroendevalda.

Vid bedömningen av utgångspunkterna för borgmästarens lön kan den 
nuvarande stadsdirektörens lön vara en eventuell utgångspunkt för 
borgmästarens lönenivå. En jämförelse med statens och andra städers 
lönenivåer medger en bedömning utifrån uppgifter som bedöms vara 
likvärdiga.

De nuvarande biträdande stadsdirektörernas lön är en eventuell ut-
gångspunkt för biträdande borgmästarnas lönenivå. Uppgiften som bi-
trädande borgmästare är dock ny och det finns inga direkta jämförelse-
objekt.  
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Borgmästarens och biträdande borgmästarnas löner måste bedömas 
också i relation till lönenivån för de ledande tjänsteinnehavarna.

I enlighet med fullmäktiges principbeslut säkerställs det vid den fortsat-
ta beredningen att stadsstyrelsegrupperna har möjlighet att till fullo del-
ta i stadsstyrelsens arbete. Arvodesstadgan för förtroendevalda tas upp 
till granskning.

Lagen kräver inte att det i förvaltningsstadgan finns några bestämmel-
ser om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda. Besluten kan 
alltså också vara separat, dvs. motsvara den nuvarande arvodesstad-
gan för förtroendevalda.

Arbetet i stadsstyrelsegrupperna påverkas av att det i stadsstyrelsen 
finns fem förtroendevalda på heltid och tio på deltid. Verksamhetsförut-
sättningarna för ledamöterna på deltid måste säkerställas. Detta inne-
bär ett tillräckligt stort mötes- och/eller årsarvode. En uttömmande för-
teckning över de förtroendevalda på hel- eller deltid i enlighet med 33 § 
2 mom. i kommunallagen bör dock inte kringgås med stora årsarvoden. 
Det bör dessutom beaktas att de förtroendevaldas inkomstbortfall ska 
ersättas för tiden för sammanträden o.d.

Sektornämnderna är nya organ i stadshelheten. De är som aktörer 
starkare än de nämnder som i den nuvarande arvodesstadgan anses 
vara krävande nämnder. Med beaktande av sektornämndernas mer 
omfattande arbetsfält bör också dessa arvoden omprövas.

Det är meningen att ett förslag om borgmästarens och biträdande borg-
mästarnas löner och de förtroendevaldas arvoden ska föreläggas full-
mäktige under höstperioden 2016.

Tjänsteregleringar för stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna

Om förslaget till förvaltningsstadga godkänns, innebär det att stadsdi-
rektörens och biträdande stadsdirektörernas tjänster dras in räknat från 
1.6.2017.

I 41 § 4 mom. i kommunallagen finns det bestämmelser om stadsdirek-
törens ställning vid övergång till borgmästarmodellen. Om tjänsten som 
stadsdirektör är tillsatt när borgmästarens mandattid börjar, förflyttar 
fullmäktige tjänsteinnehavaren till en annan tjänst eller ett arbetsavtals-
förhållande som lämpar sig för honom eller henne för återstoden av ti-
den. De förmåner som hör till anställningsförhållandet får inte vara 
mindre fördelaktiga än förmånerna i tjänsten som stadsdirektör. Detta 
innebär att stadsdirektören bör erbjudas en ny tjänst eller en uppgift i 
arbetsavtalsförhållande på samma villkor som det nuvarande anställ-
ningsförhållandet.



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 506 (610)
Stadsfullmäktige

Kj/10
22.06.2016

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

Det finns inte någon uttrycklig motsvarande bestämmelse om biträdan-
de stadsdirektörernas ställning. På dem tillämpas samma principer som 
på andra tjänsteinnehavare. Tjänsteförhållandet för nuvarande biträ-
dande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
upphör 30.6.2017, för biträdande stadsdirektören för byggnads- och 
miljöväsendet 1.9.2017 och för biträdande stadsdirektören för bild-
ningsväsendet 31.5.2019. Stadsdirektörens tjänsteförhållande upphör 
31.5.2019. Tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälso-
vårdsväsendet är vakant när reformen av ledarskapssystemet träder i 
kraft.

Kanslichefen, sektorcheferna och de ledande tjänsteinnehavarna inom servicehelheterna

Ledande tjänsteinnehavare i den föreslagna organisationen är vid 
centralförvaltningen kanslichefen, avdelningscheferna, revisionsdirektö-
ren och verkställande direktörerna vid affärsverken inom centralförvalt-
ningen.

Ledande tjänsteinnehavare i sektorerna är sektorcheferna, direktörerna 
för servicehelheterna, förvaltningsdirektörerna i sektorerna, räddnings-
kommendören och verkställande direktören för trafikaffärsverket.

Kanslichefens uppgiftshelhet består av följande:

 de uppgifter som framgår av fullmäktiges beslut 16.3.2016: föredra-
gande i stadsstyrelsen, chef för sektorcheferna, föreståndare för 
centralförvaltningen 

 de stadsdirektörsuppgifter i den gällande instruktionen för stadssty-
relsen som överförs på kanslichefen och kanslichefens uppgifter en-
ligt instruktionen för stadskansliet

 följande uppgifter till följd av att en ny centralförvaltning inrättas: 
uppgifterna som chef för verkställande direktörerna för affärsverken 
inom centralförvaltningen och uppgifterna i ledningen för det nya 
mer omfattande stadskansliet

Sektorchefernas uppgiftshelheter består av följande:

 de uppgifter som framgår av fullmäktiges beslut 16.3.2016: föredra-
gande i sektornämnderna och ledningen av sektorn. Sektorcheferna 
är självständiga som föredragande

 de verkschefsuppgifter i de gällande instruktionerna som överförs 
på sektorcheferna som en kombination av flera verkschefers uppgif-
ter

 de chefsuppgifter för biträdande stadsdirektörerna i instruktionen för 
stadsstyrelsen som överförs på sektorcheferna
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Chefsuppgifterna för direktörerna för servicehelheterna, direktörerna för 
affärsverken och räddningskommendören bildas i enlighet med den 
nya organisationen. De särskilda befogenheterna preciseras vid den 
fortsatta beredningen.

Behörighetsvillkor för den högsta ledningen är högre högskoleexamen 
och erfarenhet av ledarskap. 

Behörighetsvillkor för direktören för en servicehelhet, direktören för ett 
affärsverk och räddningskommendören är högre högskoleexamen och 
erfarenhet av ledarskap. Dessutom ska det som särskilt är bestämt el-
ler föreskrivet om behörighetsvillkoren beaktas.      

Avsikten har varit att förenhetliga behörighetsvillkoren och att beakta 
de behörighetsvillkor för chefer som redan ingår i de nyaste instruktio-
nerna. Behörighetsvillkoren för den högsta ledningen – kanslichefen, 
sektorcheferna och revisionsdirektören – som anställs med beslut av 
stadsfullmäktige gäller s.k. allmän chefsutbildning och erfarenhet av le-
darskap. I behörighetsvillkoren för andra chefer än de som hör till den 
högsta ledningen har eventuella specialkrav med stöd av lagar eller 
andra bestämmelser beaktats.

Formen för kanslichefens och sektorchefernas tjänsteförhållande och förhållandena mellan che-
ferna och medarbetarna

Kanslichefen anställs i ett tjänsteförhållande för en tid på högst sju år. 
Sektorcheferna anställs i ett tjänsteförhållande för en tid på högst sju 
år.

Huvudregeln är att tjänsteinnehavare anställs i tjänsteförhållanden som 
gäller tills vidare, bara i särskilda fall som baserar sig på en lag eller en 
förordning kan en tjänsteinnehavare anställas för viss tid. En visstids-
anställning är möjlig bl.a. om det finns grund för en sådan till följd av 
uppgiftens karaktär, till exempel att det är fråga om en ledande uppgift. 
I regeringens proposition med förslag till lag om kommunala tjänstein-
nehavare anses en tjänst som biträdande stadsdirektör vara en sådan 
uppgift.  

Kanslichefens uppgift kan till sitt ansvar och sin verkningsfullhet jämfö-
ras med uppgiften som kommundirektör. Kanslichefen är högsta tjäns-
teinnehavare i stadens alla sektorer och föredragande i stadsstyrelsen. 
Sektorcheferna är högsta tjänsteinnehavare i sektorerna och föredra-
gande i nämnderna.

En lång visstidsanställning på sju år innebär å ena sidan att kontinuite-
ten i stadens förvaltning tryggas, å andra sidan att det blir möjligt att 
förnya den högsta ledningen på ett sätt som bör anses vara motiverat 
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med tanke på förändringen i stadens omvärld och antagandet av stads-
utvecklingens nya utmaningar. 

Enligt fullmäktiges beslut 16.3.2016 bör det vid den fortsatta beredning-
en utredas om sektordirektörerna i substansärenden kan vara direkt 
ansvariga inför biträdande borgmästarna och sektornämnderna. Dess-
utom framhölls det att förhållandena mellan cheferna och medarbetar-
na i huvudsak bestäms vid den närmare beredningen av förvaltnings-
stadgan och instruktioner.

I utredningen har det tolkats att ansvaret i substansärenden avser för-
hållandet mellan cheferna och medarbetarna och order som ges i an-
slutning till detta.

En biträdande borgmästare är förtroendevald och som ordförande en 
del av nämnden, och biträdande borgmästaren kan därför inte ensam 
ge order till en tjänsteinnehavare. Nämnden kan som kollektiv inte vara 
chef.

Den enda förtroendevalda med rätt att direkt ge order till en tjänstein-
nehavare är borgmästaren i förhållande till kanslichefen. Borgmästaren 
är förtroendevald, men är samtidigt den som i stället för en stadsdirek-
tör leder staden.

I enlighet med fullmäktiges principbeslut är det kanslichefen som är 
chef för sektorcheferna.

Kanslichefens direktörsavtal

Kanslichefens tjänsteförordnande kompletteras i enlighet med fullmäkti-
ges principbeslut med ett direktörsavtal.

I 42 § i kommunallagen ingår bestämmelser om ett direktörsavtal för 
kommunen och kommundirektören. Lagen gäller inte kanslichefen, 
men lagstiftningen har utnyttjats vid beredningen av direktörsavtalet. I 
direktörsavtalet kan det bestämmas om arbetsfördelningen mellan 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. I kommundirek-
törens direktörsavtal kan det bestämmas om förfarandet för avgörande 
av meningsskiljaktigheter i anslutning till skötseln av kommundirektö-
rens tjänst på annat sätt än enligt förfarandet i 43 §.  I direktörsavtalet 
kan det avtalas om det avgångsvederlag som ska betalas till kommun-
direktören. I sådana fall godkänns avtalet av fullmäktige.

Det finns ingenting som hindrar att ett direktörsavtal ingås med kansli-
chefen. 

Specialbestämmelsen i 43 § i kommunallagen om uppsägning/förflytt-
ning av kommundirektören på grund av förlorat förtroende går inte att 
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tillämpa på andra tjänsteinnehavare. När det gäller kanslichefen kan 
bara de i lagen avsedda uppsägningsgrunderna komma på fråga. 

Ett direktörsavtal kan ingås om villkoren för frivillig uppsägning, men 
det har ingen effekt om tjänsteinnehavaren vägrar avgå.

För kanslichefen utarbetas ett direktörsavtal som anger villkoren för fri-
villig uppsägning, vad som ersätts i situationen, helhetslönen och grun-
den för lönejusteringar.

Förvaltningsstadgan anger kanslichefens uppgifter, befogenheter och 
behörigheter. Villkoren för kanslichefens anställningsförhållande be-
stäms enligt allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. 
Det går inte att i direktörsavtalet uppta bestämmelser som är sämre än 
de i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Tjänsteförordnandet ges av stadsstyrelsen vid verkställigheten av 
stadsfullmäktiges anställningsbeslut. Direktörsavtalet och tjänsteförord-
nandet ska stå i samklang sinsemellan och bilda en enhetlig helhet.

Genom direktörsavtalet kan arbetsfördelningen mellan kanslichefen 
och den politiska ledningen preciseras. I direktörsavtalet kan det över-
enskommas hur mål ställs upp för kanslichefen och hur målutfallet be-
döms.

Val av ledning

Det är meningen att sektorledningen ska väljas under år 2016 så att 
den kan inleda sitt arbete i slutet av år 2016 och göra förberedelser för 
den nya organisationen. 

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget till beslut kommer stadsstyrel-
sen att inrätta tjänsterna och att i anslutning till verkställigheten av full-
mäktiges beslut uppmana stadskansliet att se till att tjänsterna som 
kanslichef och sektorchefer blir offentligt utlysta.

Beslut om förfarandet då de övriga ledande tjänsterna ska tillsättas fat-
tas separat när reformen framskrider. Det organ som anställer tjänste-
innehavarna beslutar om förfarandet för tillsättandet. 

Det är ändamålsenligt att de nya tjänster och anställningar som inrättas 
i den nya organisationen i regel tillsätts internt. Samtidigt fattas det be-
slut om de behövliga tjänsteregleringarna så att de träder i kraft 
1.6.2017.

Personalprinciper
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Enligt det av stadsfullmäktige 24.4.2013 godkända strategiprogrammet 
är den ordinarie personalens anställningsförhållanden tryggade även 
om arbetet upphör på grund av organisationsförändringar. För att an-
ställningsförhållandena ska vara tryggade måste personalen vara be-
redd att vid behov övergå till andra uppgifter. Denna princip följs vid re-
formen av ledarskapssystemet. Vid regleringen av anställningarna följs 
dessutom de gällande principerna för omplacering godkända av stads-
styrelsen. 

De nya tjänster och anställningar som inrättas i den nya organisationen 
tillsätts i regel internt, om inte den tillsättande myndigheten beslutar nå-
got annat. När anställningarna tillsätts internt, riktas ett s.k. anmäl-
ningsförfarande till dem som tidigare haft motsvarande anställning. 

Genom personalplanering säkerställs det att var och en har en plats i 
den nya organisationen. Personalplanerna bereds vid de nya förvalt-
ningarna och affärsverken utifrån särskilda anvisningar som stadskans-
liet utfärdar.

Förändringen har förutsetts i stadens anvisningar om tillstånd för att till-
sätta anställningar med riktlinjen att i synnerhet de högre chefspositio-
nerna och anställningarna för förvaltning och andra stödtjänster än så 
länge kan tillsättas bara på viss tid. Också vikariat i anställningsgrup-
perna i fråga bör tillsättas längst till 31.5.2017. 

Andra anställningar tillsätts enligt verksamhetsbehoven, men det krävs 
dock tillstånd för att tillsätta dem.

Största delen av personalen kommer att fortsätta i sina tidigare anställ-
ningar i den nya organisationen. De största förändringarna gäller an-
ställda i ledande uppgifter och i förvaltnings- och stödtjänster. I vilken 
struktur inom den nya organisationen de nuvarande enheterna, arbets-
gemenskaperna och teamen placeras klarnas senast i början av år 
2017. 

Stadsstyrelsen har för avsikt att när fullmäktige har fattat beslut om för-
valtningsstadgan uppmana stadskansliet att precisera förfarandet för 
tillsättande av anställningar och tjänsteregleringarna när beredningen 
framskrider i början av höstperioden 2016.

Samarbete

För reformen av ledarskapssystemet har det utarbetats en samarbets-
plan på stadsnivå, som preciseras när beredningen och beslutsfattan-
det framskrider. Sakinnehållet i beredningsfasen avgör var samarbete 
utförs vid varje tid.
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Beredningen av reformen och behandlingen av personalprinciperna 
sker i enlighet med stadens samarbetsavtal. Syftet med samarbetet är 
att ge de anställda möjlighet att påverka reformen och beredningen av 
den före beslutsfattandet. Samarbetet genomförs både representativt i 
stadens samarbetsorgan och direkt i de enheter och med de anställda 
som ändringen gäller. Vid samarbetet behandlas motiveringarna till re-
formen, tidsschemat för beredningen, alternativen och verkningarna. 

Vid beredningen våren 2016 (sektorerna, servicehelheterna och förvalt-
ningsstadgan) har samarbetet genomförts i samarbetsorganen. Sta-
dens personalkommitté har varit uppföljningsgrupp för ändringen. När 
den fortsatta beredningen avancerar så att strukturen med underorga-
nisationer bildas, övergår tyngdpunkten i samarbetet till förvaltningarna 
och arbetsenheterna, där ändringen behandlas noggrannare med per-
sonalen. Med centraliserad kommunikation har man säkerställt att varje 
enhet får information om hur reformen framskrider och om tidsschema-
na.

I enlighet med samarbetsplanen behandlas stadsdirektörens förslag till 
förvaltningsstadga, som 6.6.2016 föreläggs stadsstyrelsen, under sam-
arbetsförfarandet. Samarbetsplanens tidsschema för maj–juni, som 
preciserades 16.5.2016, har skickats till förvaltningarna och affärsver-
ken och publicerats på stadens intranät Helmi. Under tiden 2.6–
8.6.2016 genomförs samarbetsbehandlingen vid en tillställning för sta-
dens högsta ledning, i förvaltningarnas enheter för förvaltnings- och 
stödtjänster och i förvaltningarnas och affärsverkens personalkommitté-
er eller motsvarande samarbetsorgan. Stadens personalkommitté ger 
10.6.2016 utlåtande till stadsstyrelsen.

Beredskap till ändringar i datasystemen

Vid stadskansliet har det bedömts hur organisationsreformen kan ge-
nomföras med avseende på de centraliserade datasystemen. Bedöm-
ningen har gett vid handen att det inte finns några absoluta hinder för 
en övergång till den nya organisationsstrukturen 1.6.2017.

Vid planeringen och genomförandet av de informations- och kommuni-
kationstekniska ändringarna är det primära målet att säkerställa konti-
nuiteten i verksamheten och servicen. Alla ändringar i datasystemen är 
inte så kritiska att de måste genomföras före 1.6.2017, och till en bör-
jan genomförs bara de ändringar som är kritiska för att verksamheten 
säkert ska kunna fortsätta. Under första fasen görs det inga fusioner el-
ler utvidgningar. Överlappningar i datasystemen för de framtida sekto-
rerna elimineras ännu inte heller då.
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Behovet av ICT-ändringar framhävs inom tre delområden: stadens 
grundläggande IT-infrastruktur, stadens centraliserade datasystem och 
datasystemen för förvaltningarnas stöd- och kärnfunktioner.

Kontrollen och genomförandet av ändringarna i den grundläggande in-
frastrukturen och de centraliserade datasystemen är mest kritiska med 
tanke på kontinuiteten i stadens basfunktioner. Att genomföra dessa 
ändringar är på stadskansliets ansvar, och stadskansliet står också för 
kostnaderna för dessa ändringar och för budgeteringen. För ändrings-
arbetena har ca 2,5 mn euro reserverats för år 2017.

Förvaltningarna och affärsverken har i sina datasystemsförteckningar 
identifierat de system som är i behov av ändring och de datasystem i 
fråga om vilka det är kritiskt att genomföra ändringarna före 1.6.2017 
för att verksamheten säkert ska kunna fortsätta. Att genomföra dessa 
ändringsarbeten är på förvaltningarnas och affärsverkens ansvar och 
dessa står för kostnaderna för ändringarna i deras egna system och i 
deras gränssnitt och för budgeteringen inom budgetramen. Kostnader-
na för ändringsarbetena preciseras under maj 2016.

Vid stadskansliet inrättas en samordningsgrupp för ICT-ändringsprojek-
tet med IT-chefen som ordförande. Medlemmarna i gruppen utgörs av 
ägarna till de viktigaste stödservicesystem som är gemensamma för 
staden och av företrädare för varje framtida sektor.

För de framtida sektorerna inrättas det ICT-grupper från de nuvarande 
förvaltningarna med uppgift att samordna och genomföra de ICT-änd-
ringsarbeten som hör till sektorn.

Direkta kostnader för genomförandet av reformen

I enlighet med de av fullmäktige 16.3.2016 godkända principerna för 
den fortsatta beredningen är ett mål med reformen att produktiviteten 
och kostnadseffektiviteten i stadens verksamhet förbättras. I fråga om 
fullmäktigeperioden 2013–2017 följs de ekonomiska målen och produk-
tivitetsmålen i strategiprogrammet.

När det gäller de ekonomiska effekterna av reformen av ledarskapssy-
stemet hade de förtroendevaldas och den högsta ledningens löner och 
arvoden granskats i motiveringarna till fullmäktiges principbeslut 
16.3.2016. Målet är att totalsumman för löner och arvoden till de förtro-
endevalda och den högsta ledningen inte ska öka.

Det framhålls ovan att reformen leder till kostnader för ändringar i data-
systemen.
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Reformen av ledarskapssystemet leder bl.a. till namnändringar både i 
de organ som består av förtroendevalda och i den operativa organisa-
tionen. Dessa ändringar medför kostnader för kommunikation.

Effekter på budgeten för år 2017

En ny fullmäktigeperiod börjar 1.6.2017. Budgetutfallet för budgetåret 
2017 behandlas av två olika fullmäktige. Tidpunkten för den nya full-
mäktigeperioden påverkar dock inte beredningen av budgeten för år 
2017.

I dagens läge följer budgetstrukturen huvudsakligen förvaltningarnas 
struktur, och anslagen för funktionerna har i regel allokerats förvalt-
ningsvis. I den föreslagna sektorstrukturen ändras också budgetstruk-
turen och anslagen för funktionerna allokeras på ett nytt sätt. 

Sektorstrukturen införs när det nya fullmäktige inleder sitt arbete mitt 
under budgetåret. Under de fem första månaderna av 2017 gäller den 
nuvarande organisationen och budgeten enligt denna. Från början av 
juni 2017 till utgången av året gäller den nya organisationen och den 
nya budgetstrukturen. 

Budgeten för år 2017 börjar beredas och tas upp för beslut enligt den 
nuvarande organisationen. Våren 2016 ger nämnderna och direktioner-
na sina budgetförslag normalt för år 2017 och beslut om budgeten för 
hela året 2017 fattas i november 2016. Innan sektorstrukturen tas i 
bruk kommer stadsfullmäktige under våren 2017 att fatta beslut om 
ändringar i budgeten så att den motsvarar den nya organisationen. Un-
der våren 2017 föreläggs stadsfullmäktige ett förslag till tekniska bud-
getändringar, där anslag överförs till den nya organisation som införs 
1.6 och moment med bindande anslag bestäms för den nya organisa-
tionen.

Ikraftträdande och uppgifter under övergångsperioden

Ledarskapssystemet, borgmästarmodellen, nämndstrukturen och 
sektormodellen införs i sin nya form 1.6.2017.

De delar av förvaltningsstadgan som gäller ledarskapet träder i kraft 
1.6.2017.

Stadens verksamhet fortsätter i enlighet med de gällande instruktioner-
na ända till utgången av maj 2017. De nuvarande organen behandlar 
och beslutar om sådant i instruktionerna som hänför sig till de nuvaran-
de förvaltningarnas verksamhet och som hör till de olika organens be-
slutanderätt. 
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Innan förvaltningsstadgan träder i kraft är det skäl att vidta nödvändiga 
åtgärder för verkställigheten av förvaltningsstadgan. Till dessa åtgärder 
hör bl.a. beslut om sektorernas organisationsstruktur i detalj. Dessa be-
slut kan i ändringssituationen fattas av stadsstyrelsens ledarskapssek-
tion. Förfarandet är detsamma som vid sammanslagningen av social-
verket och hälsovårdscentralen, där beslut som gällde den framtida or-
ganisationen fattades av en temporär social- och hälsovårdssektion i 
stadsstyrelsen.

Innan förvaltningsstadgan träder i kraft under år 2017 är det dessutom 
skäl att fatta nödvändiga beslut som hänför sig till verkställigheten av 
förvaltningsstadgan och som enligt denna ska fattas av kanslichefen el-
ler sektorcheferna. Dessa kan t.ex. vara personalbeslut, delegering av 
befogenheter eller andra beslut som hänför sig till verksamhetssätten. 
Det är därför behövligt att besluta att de tjänsteinnehavare som väljs för 
tjänsterna som kanslichef och sektorchef före 1.6.2017 får fatta beslut 
inom sina befogenheter. Den blivande kanslichefen fick liknande befo-
genheter i förväg när förvaltningscentralen, personalcentralen och eko-
nomi- och planeringscentralen sammanslogs.

Det nya fullmäktige konstituerar sig i juni 2017 och utser då borgmästa-
re, biträdande borgmästare och stadsstyrelse och väljer nya nämnder 
och direktioner.

Detaljmotivering till förvaltningsstadgan

I detaljmotiveringen beskrivs de viktigaste ändringarna i den nya för-
valtningsstadgan jämfört med de gällande instruktionerna. En mer om-
fattande promemoria om bakgrunden och motiveringarna till bestäm-
melserna i förvaltningsstadgan utarbetas separat hösten 2016.

Avdelning I Inledning

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Tillämpning av förvaltningsstadgan

I paragrafen beskrivs innehållet i förvaltningsstadgan och dess syfte 
som ett dokument om organiseringen av stadens förvaltning.

Avdelning II Organisering av stadens förvaltning och verksamhet

2 kap. Organ

1 § Stadsfullmäktige

Antalet ledamöter i stadsfullmäktige är alltjämt 85.

2 § Stadsstyrelsen
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De ändringar som borgmästarmodellen kräver har gjorts i bestämmel-
serna om stadsstyrelsen.

Med avvikelse från nuvarande praxis anges det att ledamöterna och er-
sättarna i stadsstyrelsen ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

3 § Stadsstyrelsens näringslivssektion

Det nya organet näringslivssektionen har fått i uppgift att styra närings-, 
konkurrenskrafts-, invandrar- och sysselsättningspolitiken. Eftersom de 
ärenden som näringslivssektionen styr har strategisk betydelse funge-
rar borgmästaren som ordförande i sektionen. Ledamöterna och ersät-
tarna väljs bland stadsstyrelsens ledamöter och ersättare, så att stads-
fullmäktiges och stadsstyrelsens styrande roll stärks.

Antalet ledamöter i näringslivssektionen och i alla andra nedan nämnda 
sektioner är nio.

4 § Stadsstyrelsens koncernsektion

I den gällande instruktionen för stadsstyrelsen ingår det i koncernsek-
tionens uppgifter sådana som inte omfattar egentligt beslutsfattande. 
Dessa uppgifter ombildas till en uppgiftsbeskrivning för koncernsektio-
nen i förvaltningsstadgan och punkterna i fråga stryks i bestämmelser-
na om koncernsektionens befogenheter:

1 att göra framställningar om riktlinjer för ägarpolitiken, principer för 
koncernstyrningen och mål för dottersammanslutningarna och stiftel-
serna

2 att följa att de sammanslutningar, institutioner och stiftelser där sta-
den har bestämmande inflytande verkar i enlighet med de av stadsfull-
mäktige och stadsstyrelsen uppställda målen för verksamheten och 
ekonomin och att sköta koncerntillsynen

3 att behandla uppföljningsrapporterna rörande dottersammanslutning-
arna och de till koncernen hörande stiftelserna och att också i övrigt föl-
ja dessas verksamhet

5 § Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har enligt 121 § i kommunallagen till uppgift att för 
kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens 
uppgifter i förvaltningsstadgan. 

På förslag av revisionsnämnden har det i denna paragraf upptagits be-
stämmelser om revisionsnämndens verksamhet och sammansättning. 
Momentordningen i paragrafen har ändrats. Textinnehållet i framställ-
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ningen har inte ändrats. Det är fråga om motiverade harmoniseringsåt-
gärder med tanke på den interna konsekvensen i förvaltningsstadgan.

Motiveringarna till innehållet i framställningen ingår i revisionsnämn-
dens framställning (bilaga 2).

6 § Fostrans- och utbildningsnämnden

Fostrans- och utbildningsnämnden är en sektornämnd, som främst skö-
ter de uppgifter som nu sköts av utbildningsnämnden och barnom-
sorgsnämnden och av direktionerna för finska och svenska arbetarinsti-
tutet.

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn är ordfö-
rande för nämnden. Antalet ledamöter i nämnden och i de andra nedan 
nämnda nämnderna är tretton. 

Bland ledamöterna och ersättarna i nämnden ska minst två företräda 
den finska och två den svenska språkgruppen, eftersom ordföranden 
och vice ordförandena i nämndens finska sektion och svenska sektion 
väljs bland ledamöterna och ersättarna i fostrans- och utbildnings-
nämnden.

Av de nuvarande 11 ledamöterna i utbildningsnämnden företräder nio 
den finska språkgruppen och två den svenska språkgruppen. I fortsätt-
ningen kan fler än två ledamöter i nämnden företräda den svenska 
språkgruppen och även företrädare för andra språkgrupper än den fins-
ka eller svenska inväljas i nämnden.

7 § Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

8 § Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

Enligt 6 kap. 30 § 4 mom. i kommunallagen ska det i en tvåspråkig 
kommun för undervisningsförvaltningen tillsättas ett organ för vardera 
språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda sektioner för 
vardera språkgruppen. Ledamöterna i sektionerna ska väljas bland per-
soner som hör till respektive språkgrupp.

I detta avseende föreslås nuvarande praxis fortsätta, dvs. att den 
nämnd som ansvarar för utbildningsförvaltningen har en sektion för var-
dera språkgruppen. 

Enligt 6 kap. 31 § 2 mom. i kommunallagen kan fullmäktige besluta att 
också andra än ledamöter och ersättare i organet kan väljas till leda-
möter i en sektion, dock inte till ordförande.
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I detta avseende föreslås det att också andra än ledamöter eller ersät-
tare i fostrans- och utbildningsnämnden kan väljas till ledamöter och er-
sättare i sektionerna, men att ordföranden och vice ordföranden i en 
sektion ska vara ledamot eller ersättare i nämnden. Finska sektionen 
består nu av sådana ledamöter i utbildningsnämnden som hör till den 
finska språkgruppen.  I fortsättningen kan också andra än ledamöter el-
ler ersättare i nämnden inväljas i finska sektionen.

9 § Stadsmiljönämnden

Paragrafen innehåller bestämmelser om en ny sektornämnd, vars sek-
tor har bildats av bostadsnämnden, bostadsproduktionskommittén, 
stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden och av byggtjäns-
tens och partitorgets verksamhetsområden i nämnden för tekniska 
tjänster.

Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn är ordförande för nämn-
den.

10 § Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Paragrafen innehåller bestämmelser om den nya miljö- och tillstånds-
sektionen.

11 § Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om den nya sektionen för byggna-
der och allmänna områden.

12 § Räddningsnämnden

För räddningsnämnden föreslås inga ändringar. Stadsfullmäktige väljer 
ordföranden.

13 § Direktionen för trafikaffärsverket

För direktionen för trafikaffärsverket föreslås inga ändringar jämfört 
med den nuvarande direktionen för affärsverket Helsingfors stads tra-
fikverk. Stadsfullmäktige väljer ordföranden.

14 § Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen innehåller bestämmelser om en ny sektornämnd, vars sek-
tor har bildats av direktionen för stadsmuseet, direktionen för stadsor-
kestern, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, ungdoms-
nämnden och direktionen för konstmuseet.
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Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn är ordförande för 
nämnden.

15 § Kultur- och fritidsnämndens kultursektion

16 § Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

17 § Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

Kultur- och fritidsnämnden har tre sektioner.

18 § Social- och hälsovårdsnämnden

Paragrafen innehåller bestämmelser om en ny sektornämnd med sam-
ma uppgifter som nuvarande social- och hälsovårdsnämnden.

Minst en ledamot och dennas ersättare i nämnden ska företräda den 
svenska språkgruppen.

Biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn är ordfö-
rande för nämnden.

19 § Social- och hälsovårdsnämndens sektion

Paragrafen innehåller bestämmelser om en ny sektion i social- och häl-
sovårdsnämnden.

Sektionen får de uppgifter som för närvarande sköts av social- och häl-
sovårdsnämndens första, andra och tredje sektion. Bakgrunden till att 
sektionernas uppgifter slås samman är att uppgiften att sköta det 
grundläggande utkomststödet överförs till FPA. Utöver uppgiften att be-
vilja och betala ut stöd överförs också ändringssökandet i fråga om det 
grundläggande utkomststödet till FPA. Detta innebär att de ändringssö-
kanden som föreläggs sektionerna för behandling minskar i synnerhet i 
första och tredje sektionen. Avsikten med sammanslagningen av sek-
tionerna är utom att garantera en effektiv behandling av ändringssö-
kandena också att trygga kommuninvånarnas rättsliga ställning genom 
att främja vars och ens rätt att få sin sak behandlad på behörigt sätt 
och utan ogrundat dröjsmål. Sammanslagningen av sektionerna främ-
jar också en enhetlig verksamhet.

20 § Direktionen för affärsverket servicecentralen

En ändring i förhållande till nuläget är att antalet ledamöter i direktionen 
minskar från nio till fem.

21 § Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningen

För direktionen föreslås inga ändringar.
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22 § Direktionen för affärsverket företagshälsan

För direktionen föreslås inga ändringar.

3 kap. Borgmästare och biträdande borgmästare

1 § Borgmästaren

Med stöd av kommunallagen kan staden ledas av en borgmästare i 
stället för en stadsdirektör. 

Enligt den gällande instruktionen för stadsstyrelsen har stadsdirektören 
och biträdande stadsdirektörerna inom vederbörande verksamhetsom-
råde till uppgift att leda, övervaka och utveckla stadens förvaltning och 
att svara för att de uppställda målen nås. Uppgiften att som underställd 
stadsstyrelsen leda stadens förvaltning, hushållning och övriga verk-
samhet har i tillämpliga delar överförts från stadsdirektörens till borg-
mästarens uppgiftsbeskrivning.

Nya bestämmelser är att borgmästaren är en förtroendevald på heltid 
och att borgmästaren väljs bland fullmäktigeledamöterna och -ersättar-
na. På detta sätt återspeglar sig resultatet i kommunalvalet i stadens 
ledning.

2 § Biträdande borgmästarna

Bestämmelserna är nya.

Biträdande borgmästarna fungerar som ordförande för sektornämnden 
inom sin egen sektor. Antalet biträdande borgmästare är fyra.

Biträdande borgmästaren är en förtroendevald på heltid. Biträdande 
borgmästarna väljs bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna så att 
resultatet i kommunalvalet återspeglar sig i stadens ledning.

3 § Ställföreträdare för borgmästaren och biträdande borgmästarna

För fortsatt beredning.

4 kap. Centralförvaltningen, revisionskontoret och sektorerna

1 § Centralförvaltningen

Centralförvaltningen bildas av stadskansliet och tre affärsverk.

2 § Stadskansliet

Stadskansliets uppgifter har utformats genom sammanslagning av 
stadskansliets, faktacentralens och affärsverket personalutvecklings-
tjänsters nuvarande uppgifter. 
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Dessutom har de strategiska uppgifterna inom upphandlingsförvaltning-
en överförts från anskaffningscentralen till stadskansliet. 

Stadskansliets struktur förblir den nuvarande med sex avdelningar.

Den interna revisionen har överförts från ekonomi- och planeringsav-
delningen direkt under kanslichefen.

Grunden för bestämmelserna om stadskansliet i 4 kap. 2 § i förvalt-
ningsstadgan har varit den nuvarande instruktionen för stadskansliet, i 
vilken följande ändringar har gjorts:

Till näringslivsavdelningens uppgifter har lagts en uppgift som gäller in-
novations- och konkurrenskraftspolitiken och som tidigare ingått i 
stadskansliets verksamhetsstadga.

Vid förvaltningsavdelningen har ansvaret för den allmänna styrningen 
och utvecklingen av stadens förvaltningsförfarande preciserats och till 
avdelningens uppgifter har lagts en uppgift som gäller centralarkivet 
och som överförs från faktacentralen till förvaltningsavdelningen. Hur-
dan uppgiften och dess framtid blir bestäms vid den fortsatta bered-
ningen.

Till personalavdelningens uppgifter har lagts en uppgift som gäller ut-
veckling av personalens och arbetsgemenskapernas kompetens. Detta 
omfattar de uppgifter som överförs från Oiva Akatemia till personalav-
delningen.

Till ekonomi- och planeringsavdelningens uppgifter har lagts uppgifter 
som gäller statistik- och forskningsverksamheten och samordningen av 
denna och som överförs från faktacentralen till stadskansliet. Hurdana 
uppgifterna och deras framtid blir bestäms vid den fortsatta beredning-
en. Till avdelningens uppgifter har dessutom lagts en uppgift som gäller 
upphandlingsförvaltningen och som överförs från anskaffningscentralen 
till avdelningen. I ekonomi- och planeringsavdelningens uppgifter ingår 
utvecklande av förvaltningen, utifrån vilket det vid den fortsatta bered-
ningen är möjligt att bedöma om en del av Oiva Akatemias uppgifter 
kan förläggas till ekonomi- och planeringsavdelningen.

Eftersom den interna revisionen har överförts under kanslichefen har 
uppgiften att utvärdera den interna kontrollen och riskhanteringen stru-
kits bland ekonomi- och planeringsavdelningens uppgifter.

I IT- och kommunikationsavdelningens uppgifter har ansvaret för styr-
ning och utveckling av stadens informationsförvaltning preciserats, li-
kaså kommunikationsfrågorna.  
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Dessutom har det i avsnittet om stadskansliet gjorts vissa preciseringar 
främst i den skriftliga utformningen.

3 § Affärsverken inom centralförvaltningen

Bland de uppgifter som gäller tillhandahållande av stödtjänster inom af-
färsverket servicecentralens serviceverksamhet har passusen om mat-, 
städ-, välbefinnande- och omsorgstjänster inte tagits med i förvaltnings-
stadgan. Affärsverket servicecentralen har till uppgift att sköta att stöd-
tjänster tillhandahålls för serviceverksamheten. Här ingår också de lo-
gistiktjänster som hänför sig till nuvarande anskaffningscentralens la-
gerverksamhet och som överförs från anskaffningscentralen till affärs-
verket servicecentralen.  

I affärsverket ekonomiförvaltningens och affärsverket företagshälsans 
uppgifter har det inte gjorts några ändringar.

De namn som affärsverken använder i sin verksamhet (Servicecentra-
len Helsingfors, Talpa, Företagshälsan Helsingfors) tas inte upp i för-
valtningsstadgan. Det är dock fortfarande möjligt att använda sådana 
namn.

4 § Revisionskontoret

Revisionsnämnden har enligt 121 § i kommunallagen till uppgift att för 
kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens 
uppgifter i förvaltningsstadgan. 

På förslag av revisionsnämnden har det i denna paragraf upptagits be-
stämmelser om revisionskontoret. Textinnehållet i framställningen har 
inte ändrats. Det är fråga om en motiverad harmoniseringsåtgärd med 
tanke på den interna konsekvensen i förvaltningsstadgan.

Motiveringarna till innehållet i framställningen ingår i revisionsnämn-
dens framställning (bilaga 2).

5 § Fostrans- och utbildningssektorn

Sektorn har bildats genom att de uppgifter som nu sköts av utbildnings-
verket, barnomsorgsverket och svenska och finska arbetarinstitutet har 
sammanslagits. I paragrafen beskrivs sektorns och dess fyra service-
helheters uppgifter.

6 § Stadsmiljösektorn

Sektorn har bildats genom att de uppgifter som nu sköts av stadsplane-
ringskontoret, fastighetskontoret, bostadsproduktionsbyrån, byggnads-
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kontoret, byggtjänsten, partitorget, byggnadstillsynsverket och miljö-
centralen har sammanslagits.

I paragrafen beskrivs sektorns och dess tre servicehelheters uppgifter.

Idrottsverkets och räddningsverkets byggherreuppgifter har hänförts till 
sektorn.

Till stadsmiljösektorn hör dessutom räddningsverket med nuvarande 
uppgifter och trafikaffärsverket med nuvarande uppgifter.

7 § Kultur- och fritidssektorn

Sektorn har bildats genom att de uppgifter som nu sköts av stadsbiblio-
teket, stadsmuseet, stadsorkestern, kulturcentralen, idrottsverket, ung-
domscentralen och konstmuseet har sammanslagits.

Servicehelheterna i sektorn är kultur (omfattar kulturcentralen, museer-
na, orkestern och biblioteket), ungdom och idrott.

8 § Social- och hälsovårdssektorn

Sektorn har bildats av nuvarande social- och hälsovårdsverket.

I paragrafen beskrivs sektorns och dess tre servicehelheters uppgifter. 

9 § Sektorernas förvaltning

Paragrafen anger hur förvaltningen ordnas. Alla sektorers förvaltnings-
funktioner ordnas enhetligt så att stadshelheten i enlighet med princi-
perna för reformen blir styrbarare och produktiviteten och kostnadsef-
fektiviteten i stadens verksamhet förbättras. 

5 kap. Ledande tjänsteinnehavare

I paragrafen anges de ledande tjänsteinnehavarna i centralförvaltning-
en och sektorerna, deras beteckningar, deras ledarskapsuppgifter, de-
ras relationer till underställda och deras ställföreträdare.

Ledande tjänsteinnehavare i centralförvaltningen är utom kanslichefen 
dessutom avdelningscheferna och direktörerna för affärsverken. Le-
dande tjänsteinnehavare i sektorerna är sektorcheferna, direktörerna 
för servicehelheterna och förvaltningsdirektörerna i sektorerna. I stads-
miljösektorn finns det dessutom ledande tjänsteinnehavare som base-
rar sig på speciallagstiftningen för sektorn och en räddningskommen-
dör och en direktör för trafikaffärsverket.

1 § De ledande tjänsteinnehavarnas uppgift
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I paragrafen anges de ledande tjänsteinnehavarnas allmänna ledar-
skapsuppgifter.

2 § Kanslichefen

Paragrafen innehåller bestämmelser om kanslichefens ställning som 
stadens högsta tjänsteinnehavare. Kanslichefen väljs för viss tid och 
det ingås ett direktörsavtal med kanslichefen.

3 § Övriga ledande tjänsteinnehavare vid stadskansliet

Övriga ledande tjänsteinnehavare vid stadskansliet är avdelningsche-
ferna, dvs. desamma som i stadskansliets gällande instruktion.

4 § Ledande tjänsteinnehavare vid affärsverken inom centralförvaltningen

Verkställande direktörerna för affärsverket servicecentralen, affärsver-
ket ekonomiförvaltningen och affärsverket företagshälsan är desamma 
som i de gällande instruktionerna.

5 § Ledande tjänsteinnehavare vid revisionskontoret

Revisionsnämnden har enligt 121 § i kommunallagen till uppgift att för 
kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens 
uppgifter i förvaltningsstadgan. 

På förslag av revisionsnämnden har det i denna paragraf upptagits be-
stämmelser om de ledande tjänsteinnehavarna vid revisionskontoret. 

Motiveringarna till innehållet i framställningen ingår i revisionsnämn-
dens framställning (bilaga 2).

6 § Ledande tjänsteinnehavare i fostrans- och utbildningssektorn

Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn är föredragande i fost-
rans- och utbildningsnämnden och dess sektioner och föredragande för 
biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen väljs för viss tid.

Servicehelheterna leds av barnomsorgsdirektören, direktören för 
grundläggande utbildning, direktören för gymnasie- och yrkesutbildning 
och direktören för svenska tjänster. Att finska arbetarinstitutet hänför till 
servicehelheten gymnasie- och yrkesutbildning kräver utom att namnet 
på servicehelheten ändras också att tjänstebeteckningen för direktören 
för servicehelheten omprövas vid den fortsatta beredningen.

7 § Ledande tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn
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Sektorchefen i stadsmiljösektorn är föredragande i stadsmiljönämnden 
och sektionen för byggnader och allmänna områden och föredragande 
för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen väljs för viss tid.

Servicehelheterna leds av markanvändningsdirektören, stadsingenjö-
ren och servicedirektören.

Den tjänsteinnehavare som leder byggnadstillsynsuppgifterna är före-
dragande i miljö- och tillståndssektionen i ärenden som gäller bygg-
nadstillsyn och bygglov.

Den tjänsteinnehavare som leder miljöövervakningsuppgifterna är före-
dragande i miljö- och tillståndssektionen i ärenden som gäller miljöö-
vervakning och miljötillstånd.

Beteckningarna för de ledande tjänsteinnehavarna inom byggnadstill-
synen och miljöövervakningen slås fast vid den fortsatta beredningen.

Räddningsverket leds av räddningskommendören, som är föredragan-
de i räddningsnämnden. 

Trafikaffärsverket leds av en verkställande direktör, som är föredragan-
de i direktionen för trafikaffärsverket.

8 § Ledande tjänsteinnehavare i kultur- och fritidssektorn

Sektorchefen i kultur- och fritidssektorn är föredragande i kultur- och fri-
tidsnämnden och dess sektioner och föredragande för biträdande borg-
mästaren för sektorn. Sektorchefen väljs för viss tid.

Servicehelheterna leds av kulturdirektören, idrottsdirektören och ung-
domsdirektören.

9 § Ledande tjänsteinnehavare i social- och hälsovårdssektorn

Sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn är föredragande i social- 
och hälsovårdsnämnden och dess sektioner och föredragande för biträ-
dande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen väljs för viss tid.

Servicehelheterna leds av direktören för familje- och socialtjänster, di-
rektören för hälsovårds- och missbrukartjänster och direktören för sjuk-
hus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster.

10 § Ställföreträdare för de ledande tjänsteinnehavarna

I paragrafen ingår bestämmelser om förordnandet av ställföreträdare. 

Paragrafen innehåller också revisionsnämndens förslag om ställföreträ-
dare för de ledande tjänsteinnehavarna vid revisionskontoret. Revi-
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sionsnämndens framställning hänvisar till anställda som kan förordnas 
till ställföreträdare för andra ledande tjänsteinnehavare vid revisions-
kontoret. Eftersom detta också kan avse anställda i arbetsavtalsförhål-
lande, måste revisionskontoret se till att sådana anställda också får be-
hövliga temporära tjänsteförordnanden.

6 kap. Stadskoncernen

1 § Stadskoncernen

I paragrafen definieras stadskoncernen. Definitionen på koncernen har 
inte ändrats.

2 § Koncernledningen

I paragrafen definieras koncernledningen. En ändring jämfört med nulä-
get är att koncernledningen i stället för stadsdirektören och biträdande 
stadsdirektörerna omfattar borgmästaren, biträdande borgmästarna 
och kanslichefen. 

Eftersom biträdande borgmästarna har beslutanderätt som hänför sig 
till koncernstyrningen, är det behövligt att omnämna dem i paragrafen 
om koncernledningen i förvaltningsstadgan.

Avdelning III Organens, de förtroendevaldas och de ledande tjänsteinnehavarnas befogenheter

7 kap. 1 § Stadsfullmäktiges befogenheter

Bland stadsfullmäktiges uppgifter har den som anges i 7 § 9 punkten i 
den gällande instruktionen för stadsstyrelsen, dvs. "att besluta om för-
säljning av lös egendom i stadens ägo och om överlåtelse utan veder-
lag eller under gängse värde då värdet på egendomen överstiger 5 mil-
joner euro", justerats så att den i 7 kap. 1 § 7 punkten i förvaltnings-
stadgan lyder "att besluta om överlåtelse av lös egendom i stadens ägo 
då värdet på egendomen överstiger 5 miljoner euro". Det är inte fråga 
om en ändring av innehållet utan en skrivteknisk ändring.

Bland stadsfullmäktiges uppgifter har det som anges i 7 § 10 punkten i 
instruktionen för stadsstyrelsen strukits, dvs. "att godkänna instruktio-
ner för kommittéer med befogenheter och för enheter som är under-
ställda dessa". Instruktionen har som begrepp slopats i kommunalla-
gen, och grunderna för stadens förvaltning bestäms genom ett enda 
dokument, förvaltningsstadgan.

Bland stadsfullmäktiges uppgifter har det som anges i 7 § 11 punkten i 
den gällande instruktionen för stadsstyrelsen, dvs. "att besluta om inrät-
tande och indragning av läroanstalter inom utbildningsväsendet sedan 
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utbildningsnämnden avgett utlåtande i saken", överförts till fostrans- 
och utbildningsnämndens uppgifter i 15 kap. 1 § i förvaltningsstadgan.

En ny uppgift för stadsfullmäktige har upptagits i 7 kap. 1 § 12 punkten 
i förvaltningsstadgan, dvs. "att besluta om anställning av innehavare av 
tjänsterna som kanslichef, sektorchef och revisionsdirektör och att 
överföra dessa tjänster och tjänsteinnehavare från en sektor till en an-
nan eller mellan en sektor och centralförvaltningen, om tjänstgörings-
skyldigheten inte ändras."

8 kap. Stadsstyrelsen och dess sektioners befogenheter

1 § Stadsstyrelsens befogenheter

I 1 mom. i paragrafen anges sådant som hör till stadsstyrelsens befo-
genheter och i vilket stadsstyrelsen inte kan överföra beslutanderätt 
och i 2 mom. sådant i vilket stadsstyrelsen kan fatta beslut själv eller 
överföra beslutanderätt till ett annat organ eller en tjänsteinnehavare 
(vidaredelegering). En liknande indelning i ärenden som kan vidarede-
legeras och ärenden som inte kan vidaredelegeras finns också i de 
andra bestämmelser i förvaltningsstadgan som gäller befogenheter.

Befogenheterna i fråga om uppgifterna i 8 § 1 och 2 punkten i den nu-
varande instruktionen för stadsstyrelsen, dvs. att följa stadens verk-
samhet, att för sin del ställa upp mål och att styra stadskoncernen, för-
blir oförändrade. Bestämmelserna har indelats på nytt i punkterna 1 
och 2 i momentet.

Den gällande instruktionen för stadsstyrelsen har inte några särskilda 
bestämmelser om beslut att inrätta sammanslutningar och stiftelser. 
För tydlighetens skulle föreslås det att stadsstyrelsen i 1 mom. 3 punk-
ten ska få befogenheter att besluta om inrättande av sammanslutningar 
och stiftelser. Befogenheten att besluta om att gå med i eller avstå från 
sammanslutningars eller stiftelsers verksamhet bevaras däremot också 
i fortsättningen bland stadsstyrelsens allmänna befogenheter, och det 
finns inte någon uttrycklig passus om detta bland stadsstyrelsens upp-
gifter i förvaltningsstadgan.

Jämfört med den gällande instruktionen föreslås uppgiften att godkän-
na aktieägaravtal, bolagsordningar och övriga handlingar blir struken 
bland stadsstyrelsens befogenheter. Uppgiften har i förvaltningsstad-
gan överförts på stadsstyrelsens koncernsektion. Syftet med ändringen 
är att förenkla beslutsfattandet. Koncernsektionen gör framställningar 
hos stadsstyrelsen om inrättande av sammanslutningar och behandlar 
därmed i varje fall aktieägaravtal, bolagsordningar och övriga motsva-
rande handlingar vid inrättandet. Enligt de gällande instruktionerna har 
koncernsektionen dessutom till uppgift att ge dem som företräder sta-
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den vid bolagsstämmor anvisningar, om det vid bolagsstämman be-
handlas något ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgående, såsom vä-
sentliga ändringar i bolagsordningen.

Jämfört med den gällande instruktionen för stadsstyrelsen har 8 § 3 
punkten om lönejustering i fråga om stadsdirektören och biträdande 
stadsdirektörerna samt verkscheferna och avdelningscheferna bearbe-
tats i 1 mom. 8 och 9 punkten i paragrafen så att den gäller ekonomiskt 
viktiga lokala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt har beslutan-
det om revisionsdirektörens lön och därtill anslutna frågor överförts till 
stadsstyrelsen på motsvarande sätt som i fråga om kanslichefen. Detta 
måste anses vara motiverat, så att befogenheterna om anställningsvill-
koren för stadens tjänsteinnehavare inte i sin helhet ingår i samma be-
slutsfattandehierarki, vilket minskar risken för att villkoren börjar diffe-
rentiera sig från varandra.

Stadsstyrelsen har fem nya uppgifter i 1 mom.

4 ansvarar för grunderna för organiseringen av dokumentförvaltningen 
och förordnar en ansvarig tjänsteinnehavare för dokumentförvaltning-
en.

Enligt 9 § 1 mom. i arkivlagen (831/1994) ska arkivfunktionen i en kom-
mun organiseras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska utse den 
tjänsteinnehavare eller funktionär som leder kommunens arkivfunktion 
och arkivbildning och svarar för de handlingar som ska förvaras varak-
tigt. Till stadsstyrelsens uppgifter hör således att ge anvisningar om hur 
dokumentförvaltningen ska organiseras (rutiner, ansvar, uppgiftsfördel-
ning, övervakning) och att förordna den som leder dokumentförvalt-
ningen.

5 ansvarar för att staden uppfyller skyldigheterna i dataskyddslagstift-
ningen och övervakar att skyldigheterna genomförs och beslutar om 
anställning i en tjänst som dataskyddsansvarig

Den nya uppgiften för stadsstyrelsen baserar sig på EU:s uppgifts-
skyddsförordning 2016/679, med bestämmelser om skyldigheter och 
förfaranden som hänför sig till dataskyddet. Uppgiftsskyddsförordning-
en tillämpas från 25.5.2018, men åtgärder i anslutning till detta måste 
börja vidtas redan tidigare.

6 svarar för stadens personalpolitik.

Enligt kommunallagen svarar kommunstyrelsen för kommunens perso-
nalpolitik.
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7 beslutar om anställning i tjänsterna som direktör för en servicehelhet, 
direktör för ett affärsverk och räddningskommendör och i tjänsterna 
som ledande tjänsteinnehavare på organisationsnivån direkt under 
kanslichefen och om överföring av dessa tjänster och tjänsteinnehava-
re från en sektor till en annan eller mellan en sektor och centralförvalt-
ningen, om tjänstgöringsskyldigheten inte ändras. 

Enligt de gällande bestämmelserna anställs verkscheferna och direktö-
rerna för affärsverken av fullmäktige och avdelningscheferna av stads-
styrelsen. En lösning i enlighet med farfarsprincipen som motsvarar det 
nya ledarskapssystemet är att kanslichefen och sektorcheferna anställs 
av fullmäktige och cheferna på följande nivå av stadsstyrelsen.

10 fastställer de i förvaltningsstadgan föreskrivna gränserna för be-
slutsfattandet i övriga organ.

På andra håll i förvaltningsstadgan finns det ett flertal ställen där andra 
organs eller tjänsteinnehavares befogenheter är bundna vid gränser 
fastställda av stadsstyrelsen. För tydlighetens skull har samma befo-
genhet att sätta gränser upptagits bland stadsstyrelsens uppgifter.

I 2 mom. 1 punkten i paragrafen har ordalydelsen justerats när det gäl-
ler befrielse från kommunalskatt,  fastighetsskatt eller sjukförsäkrings-
premie.

Stadsstyrelsens nuvarande befogenhet att besluta om reservering av 
stadsägda mark- och vattenområden för byggande har delvis överförts 
till stadsstyrelsens näringslivssektion, som beslutar om reservering av 
stadsägda företags- och industritomter för näringslivets behov.

Stadsstyrelsens befogenhet att med stöd av markanvändnings- och 
bygglagen besluta om förutsättningar för bygglov inom områden i be-
hov av planering och att med stöd av samma lag besluta om undantag 
som hör till kommunens behörighet då ett markanvändningsavtal anslu-
ter sig till ärendet har justerats så att den kan vidaredelegeras. 

Passusen i den gällande instruktionen för stadsstyrelsen om förvärv 
och överlåtelse av aktier har preciserats i 2 mom. 4 punkten så att 
stadsstyrelsen också beslutar om förvärv av andra aktier än sådana 
som ansluter sig till verksamhet vid affärsverk. För tydlighetens skull 
nämns också andelar vid sidan av aktier i förvaltningsstadgan. Stads-
styrelsen kan också godkänna grunder och gränser enligt vilka ett an-
nat organ eller en tjänsteinnehavare kan besluta om förvärv och överlå-
telse av aktier.

Uppgiften att ge utlåtande med anledning av ansökningar om undantag 
då saken enligt markanvändnings- och bygglagen hör till en statlig 
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myndighets behörighet har utelämnats med anledning av att lagstift-
ningen har ändrats.

En ny uppgift i 2 mom. 5 punkten är att stadsstyrelsen, om inte något 
annat är bestämt eller föreskrivet om befogenheten, beslutar eller god-
känner grunder och gränser enligt vilka ett annat organ eller en tjänste-
innehavare beslutar om principerna för tjänstebostäder.

Av stadsstyrelsens befogenheter har befogenheten att avge förklaring 
med anledning av besvär över ett beslut av stadsfullmäktige, om stads-
styrelsen anser sig kunna godta slutresultatet av fullmäktiges beslut, 
överförts på stadsjuristen. Motiveringarna till ändringen framgår nedan 
vid motiveringarna till 12 kap. 3 §.

Beslut om 8 § 2 a punkten i den gällande instruktionen för stadsstyrel-
sen, som gäller ordnandet av intern kontroll och riskhantering, fattas 
senare.

2 § Stadsstyrelsens näringslivssektions befogenheter

Näringslivssektionen är ett nytt organ och dess uppgifter är nya. Sektio-
nens uppgifter har utformats så att de med tanke på sektionens syfte 
bildar en förnuftig helhet, som skiljer sig från stadsstyrelsens allmänna 
befogenheter. I det följande anges motiveringar till näringslivssektio-
nens uppgifter i 1 mom. 1–7 punkten.

Den viktigaste och mest omfattande uppgiftshelheten för sektionen är 
att dra upp riktlinjer för principerna i anslutning till näringspolitiken och 
utvecklingen av konkurrenskraften och att godkänna projekt. Principer-
na styr verksamheten i stadens sektorer, speciellt med anknytning till 
främjandet av en företagsvänlig förvaltning, till utvecklingen av tjänster 
som erbjuds företag, till utvecklingen av nyckelbranscherna, till upp-
komsten av en pionjärmarknad, till logistiken och till den internationella 
nåbarheten. Sektionen kan dessutom göra framställningar hos stads-
styrelsen om verksamhetsmål för dottersammanslutningarna och stiftel-
serna. 

Sysselsättningsåtgärderna är fast förknippade med den mer omfattan-
de närings- och utbildningspolitiken och med främjandet av företag-
samhet. Att näringslivssektionen anvisas dessa uppgifter främjar möj-
ligheterna för företag att få kunnig arbetskraft och styr harmoniseringen 
av närings-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken. Arbetsmarknads-
läget varierar i Helsingfors, och principerna för sysselsättningsåtgärder-
na varierar därför enligt förändringarna på arbetsmarknaden. Staten 
bär huvudansvaret för sysselsättningen, och ändringar i statens roll på-
verkar därför också stadens sysselsättningstjänster. Kring sysselsätt-
ningsåtgärderna sker dessutom synnerligen mycket samarbete i hu-



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 530 (610)
Stadsfullmäktige

Kj/10
22.06.2016

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

vudstadsregionen, och sektionen bör också dra upp riktlinjer för princi-
perna i anslutning till detta. 

Att dra upp riktlinjer för principerna för invandrarpolitiken styr tjänsterna 
och verksamheten med anknytning till invandringen i hela staden. Fe-
nomenen kring invandringen är omfattande och ofta anslutna till sta-
tens politiska riktlinjer. Därför kräver också arbetsfördelningen mellan 
kommunen och staten, likaså samarbetet, gemensamma överenskom-
melser och till dessa hänför sig beslut om stadens vilja och principer. 
Invandrarpolitiken skär igenom stadens alla sektorer, men har en sär-
skilt stark koppling till främjandet av företagsamheten, till sysselsätt-
ningsåtgärderna och till utbildningspolitiken. I anslutning till invandring-
en sker också mycket omfattande internationellt samarbete. Att nä-
ringslivssektionen anvisas dessa uppgifter främjar nära samverkan och 
samordning kring dessa funktioner. 

Principerna enligt sektionens riktlinjer styr i synnerhet det internationel-
la stadssamarbetet, lobbningen för investeringar och arbetet på ett ge-
mensamt varumärke och en marknadsstrategi för staden och genomfö-
randet av dessa. 

Universitetssamarbetet är på ett väsentligt sätt förknippat med sektio-
nens arbetsfält. Det har en avsevärd betydelse för tillgången till kunnig 
arbetskraft, för utvecklingen av kunskapsunderlaget, för främjandet av 
företagsamheten, för stadsstrukturen (universitetscampusområden), för 
den forskningsorienterade innovationspolitiken och för utvecklingen av 
nyckelbranscherna. 

Innovationsfondens medel används för finansiering av investeringspro-
jekt som skapar framtidens näringslivs- och kunskapsunderlag. Fon-
dens ändamål är direkt kopplat till näringslivssektionens uppgifter. 

Stadens tomt- och lokalpolitik är fast förknippad med näringspolitiken 
och utvecklingen av stadens konkurrenskraft. De har en speciell inver-
kan på investeringarna i staden och på företagens etablerings- och 
verksamhetsförutsättningar. Dessutom kan exempelvis tomtöverlåtel-
sevillkor ha en betydande roll som redskap för innovationspolitiken när 
det gäller att främja nyckelbranscherna i staden, bl.a. miljöaffärsverk-
samheten, smart teknologi och design.

Enligt den gällande instruktionen för stadsstyrelsen beslutar stadssty-
relsen om reservering av stadsägda mark- och vattenområden för byg-
gande.

Enligt förslaget till förvaltningsstadga beslutar näringslivssektionen om 
reservering av stadsägda företags- och industritomter för näringslivets 
behov. Det är meningen att beslut om reservering av andra stadsägda 
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mark- och vattenområden för byggande alltjämt ska fattas av stadssty-
relsen. Dessutom har vissa uppgifter som gäller reserveringen av tom-
ter och områden delegerats till sektornämnden i stadsmiljösektorn.

I enlighet med riktlinjerna i fullmäktiges principbeslut är kanslichefen el-
ler en av kanslichefen förordnad tjänsteinnehavare föredragande i nä-
ringslivssektionen.

3 § Stadsstyrelsens koncernsektions befogenheter

Det föreslås att koncernsektionens nuvarande uppgift att förordna före-
trädare för staden vid sammanslutningars, institutioners och stiftelsers 
bolags-, sammanslutnings- och årsstämmor, om där ska väljas ledamö-
ter i förvaltningsorganen eller revisorer och om staden på basis av bo-
lagsordningen, en stadga eller ett avtal har rätt att utse ledamöter i för-
valtningsorganen inte ska tas med i förvaltningsstadgan. För förvalt-
ningsstadgan föreslås en bestämmelse om att stadsjuristen eller den 
som stadsjuristen förordnar ska ha rätt att företräda staden vid bolags-, 
sammanslutnings- och årsstämmor direkt med stöd av förvaltningsstad-
gan. Att utse företrädare vid bolagsstämmor m.m. är numera främst en 
teknisk åtgärd, med tanke på koncernstyrningen är det väsentligt att fö-
reträdarna vid bolagsstämmorna m.m. får anvisningar om hur de ska 
agera. I betydelsefulla ärenden är det liksom nu koncernsektionens 
uppgift att ge anvisningar om hur företrädarna ska agera.

I förvaltningsstadgan anges det att koncernsektionen:

1 utser stadens företrädare och kandidater till ledamöter i sammanslut-
ningar och stiftelsers organ och till revisorer för dessa

Enligt den gällande instruktionen för stadsstyrelsen ger koncernsektio-
nen företrädarna vid bolags-, sammanslutnings- och årsstämmor anvis-
ningar om val av ledamöter i förvaltningsorganen och av revisorer och 
väljer företrädare för staden i stiftelsers, öppna bolags och kommandit-
bolags förvaltningsorgan. Dessa uppgifter har i förvaltningsstadgan an-
getts i en tydligare form och så att koncernsektionen alltid beslutar om 
att utse företrädare för staden och kandidater till ledamöter, alltså ock-
så när staden inte har rätt att på basis av bolagsordningen, en stadga 
eller ett avtal utse ledamöter i förvaltningsorganen. I de flesta fall base-
rar sig stadens rätt att utse ledamöter i styrelsen direkt på stadens äga-
randel i bolaget, inte på ett särskilt avtal, en stadga eller en bestämmel-
se. 

2 att ge dem som företräder staden i olika sammanslutningar och stif-
telser anvisningar om hur staden ska ställa sig till de frågor som be-
handlas, om det gäller något ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgå-
ende
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Förslaget i förvaltningsstadgan motsvarar till innehållet den gällande 
bestämmelsen i instruktionen för stadsstyrelsen. 

3 att utöva den till aktieägarna hörande beslutanderätten, om beslut fat-
tas utan bolagsstämma och om det gäller något ekonomiskt viktigt eller 
principiellt vittgående

För förvaltningsstadgan föreslås inte någon ändring av denna punkt i 
den gällande instruktionen för stadsstyrelsen utom att numreringen 
ändras.

4 framställer ett krav att en extra bolagsstämma eller liknande ska sam-
mankallas

Ingen innehållsmässig ändring jämfört med den gällande instruktionen 
för stadsstyrelsen, ordalydelsen har något preciserats. 

5 beslutar om godkännandet av aktieägaravtal och övriga motsvarande 
handlingar om ändringar i dessa.

I den gällande instruktionen för stadsstyrelsen hör detta till stadsstyrel-
sens uppgifter. Syftet med ändringen är att förenkla beslutsfattandet. 
Koncernsektionen gör framställningar hos stadsstyrelsen om inrättande 
av sammanslutningar och behandlar därmed i varje fall aktieägaravtal, 
bolagsordningar och övriga motsvarande handlingar vid inrättandet. 
Enligt de gällande instruktionerna har koncernsektionen dessutom till 
uppgift att ge dem som företräder staden vid bolagsstämmor anvisning-
ar, om det vid bolagsstämman behandlas något ekonomiskt viktigt eller 
principiellt vittgående, såsom väsentliga ändringar i bolagsordningen.

I enlighet med riktlinjerna i fullmäktiges principbeslut är kanslichefen el-
ler en av kanslichefen förodnad tjänsteinnehavare föredragande i kon-
cernsektionen.

9 kap. Borgmästarens och biträdande borgmästarens befogenheter

1 § Borgmästarens befogenheter

Paragrafen innehåller bestämmelser om borgmästarens befogenheter. 
I borgmästarens uppgifter ingår de uppgifter som hänför sig till ledning-
en av staden och som enligt den nuvarande instruktionen för stadssty-
relsen sköts av stadsdirektören.

Enligt den gällande instruktionen har stadsdirektören och biträdande 
stadsdirektörerna inom vederbörande verksamhetsområde till uppgift 
att leda, övervaka och utveckla stadens förvaltning och att svara för att 
de uppställda målen nås. Borgmästarens allmänna uppgift att leda sta-
den beskrivs ovan vid 3 kap. 1 §.
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När det gäller centralförvaltningen anges det i 1 mom. 1 punkten att 
borgmästaren har till uppgift att följa centralförvaltningen och affärsverk 
inom denna på motsvarande sätt som stadskansliet nu hör till stadsdi-
rektörens verksamhetsområde.

Till borgmästarens uppgifter hör sådana som hänför sig till delaktighet 
(1 mom. 2 punkten ) och intressebevakning (1 mom. 3 punkten) och 
som är nya jämfört med de gällande instruktionerna.

Borgmästaren, liksom också biträdande borgmästarna inom sina sekto-
rer, har enligt 1 mom. 4 punkten i förslaget befogenheter att ge dem 
som företräder staden i olika sammanslutningar och stiftelser anvis-
ningar om hur staden ska ställa sig till de frågor som inte är principiellt 
eller ekonomiskt så viktiga att de borde behandlas av ett organ (kon-
cernsektionen). Detta hör enligt den gällande instruktionen för stadssty-
relsen till stadsdirektörens befogenheter.  

På motsvarande sätt har borgmästaren, liksom också biträdande borg-
mästarna inom sina sektorer, enligt 1 mom. 5 punkten i förslaget an-
svaret för att stadens intresse bevakas i de sammanslutningar och stif-
telser där staden har bestämmande inflytande. Detta hör enligt den gäl-
lande instruktionen för stadsstyrelsen till stadsdirektörens och biträdan-
de stadsdirektörernas befogenheter. Passusen om affärsverken har 
strukits som en teknisk korrigering jämfört med förslaget 16.5.2016 till 
ledarskapssektionen, eftersom andra bestämmelser gäller för affärsver-
ken i den nya förvaltningsstadgan.

Borgmästarens befogenheter i fråga om rätten att ta ett ärende till be-
handling i stadsstyrelsen (1 mom. 6 punkten) och i fråga om att ge utlå-
tanden (1 mom. 7 punkten) är desamma som stadsdirektören nu har. 
Bestämmelserna om utnyttjande av rätten att ta ett ärende till behand-
ling i stadsstyrelsen ingår i övrigt i den fortsatta beredningen.

Borgmästarens uppgift i 1 mom. 8 punkten att med stöd av 144 § i mil-
jöskyddslagen meddela föreskrifter bl.a. om att trafiken ska begränsas 
är densamma som stadsdirektören nu har, men ordalydelsen har för-
enklats. 

Borgmästarens befogenheter i 1 mom. 9 punkten om användningen av 
stadsstyrelsens anslag är desamma som stadsdirektören nu har med 
stöd av ett beslut som stadsstyrelsen fattade 29.10.2001, 1416 §.

Bland borgmästarens befogenheter kan de uppgifter som anges i 2 
mom. vidaredelegeras.

Stadsdirektörens nuvarande befogenheter att besluta om ärenden som 
gäller marknadsföringen av staden och PR- och informationsverksam-
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heten har delats. Borgmästaren har enligt 2 mom. 1 punkten till uppgift 
att besluta om ärenden som gäller stadens kommunikation och PR- 
och informationsverksamhet. Till näringslivssektionens befogenheter i 8 
kap. 2 § 4 punkten hör att besluta om principerna för de internationella 
ärendena och stadsmarknadsföringen och att följa utfallet.

Stadsdirektörens nuvarande uppgift att besluta huruvida lokaler som är 
i stadsstyrelsens besittning ska ställas till utomståendes disposition har 
justerats så att det i 2 mom. 2 punkten anges att borgmästaren beslutar 
om användningen av stadshuset med tillhörande representationsloka-
ler.

2 § Biträdande borgmästarnas befogenheter

Paragrafen innehåller bestämmelser om biträdande borgmästarnas be-
fogenheter.

I biträdande borgmästarnas uppgifter ingår den uppgift som hänför sig 
till följandet av sektorn som enligt den nuvarande instruktionen för 
stadsstyrelsen sköts av biträdande stadsdirektörerna (1 mom. 1 punk-
ten).

Till biträdande borgmästarnas uppgifter inom sina egna sektorer hör 
sådana som hänför sig till delaktighet (1 mom. 2 punkten) och intresse-
bevakning (1 mom. 3 punkten) och som är nya jämfört med de gällande 
instruktionerna.

Biträdande borgmästarna har inom sina sektorer enligt 1 mom. 4 punk-
ten i förslaget befogenheter att ge dem som företräder staden i olika 
sammanslutningar och stiftelser anvisningar om hur staden ska ställa 
sig till de frågor som inte är principiellt eller ekonomiskt så viktiga att de 
borde behandlas av ett organ (koncernsektionen). Detta hör enligt den 
gällande instruktionen för stadsstyrelsen till stadsdirektörens befogen-
heter.  

Biträdande borgmästarna har inom sina sektorer enligt 1 mom. 5 punk-
ten i förslaget ansvaret för att stadens intresse bevakas i de samman-
slutningar och stiftelser där staden har bestämmande inflytande. Detta 
hör enligt den gällande instruktionen för stadsstyrelsen till stadsdirektö-
rens och biträdande stadsdirektörernas befogenheter. Passusen om af-
färsverken har strukits som en teknisk korrigering jämfört med förslaget 
16.5.2016 till ledarskapssektionen, eftersom andra bestämmelser gäller 
för affärsverken i den nya förvaltningsstadgan.

10 kap. Sektornämndernas allmänna befogenheter

1 § Sektornämndernas allmänna befogenheter
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Paragrafen innehåller bestämmelser om sektornämndernas allmänna 
befogenheter, som är desamma hos alla sektornämnder. De allmänna 
befogenheterna kompletteras och preciseras av bestämmelser som 
gäller varje sektornämnds egna särskilda befogenheter. 

De allmänna befogenheterna har utformats genom sammanslagning av 
de bestämmelser som gäller de nuvarande nämndernas och direktio-
nernas allmänna befogenheter. Bestämmelserna om befogenheterna 
har samtidigt harmoniserats och bestämmelserna getts en allmän for-
mulering genom att specialregleringen i fråga om enskilda förvaltningar 
och/eller funktioner har slopats (t.ex. priser och avgifter av olika typ). 
Frånsett besluten om målen för sektorn och om organisationen på ni-
vån under servicehelheterna och anställningen av en förvaltningsdirek-
tör för sektorn och av en tjänsteinnehavare som är direkt underställd di-
rektören för en servicehelhet, kan en sektornämnds allmänna befogen-
heter vidaredelegeras, varvid sektornämnden i enlighet med sitt beslut 
kan överföra dem också till en tjänsteinnehavare i sektorn på ett ända-
målsenligt sätt.

11 kap. Allmänna befogenheter för direktionerna och direktörerna för affärsverken

1 § Allmänna befogenheter för direktionerna för affärsverken

2 § Allmänna befogenheter för direktörerna för affärsverken

Kapitlet innehåller bestämmelser om de allmänna befogenheterna för 
direktionerna och direktörerna för alla affärsverk. De allmänna befogen-
heterna har utformats genom sammanslagning av de bestämmelser 
som gäller de nuvarande direktionerna och direktörernas allmänna be-
fogenheter och genom justering av bestämmelserna.

12 kap. Befogenheter i centralförvaltningen

1 § Kanslichefens befogenheter

Kanslichefens uppgifter har utformats av kanslichefens nuvarande upp-
gifter, av de uppgifter som i och med reformen av ledarskapssystemet 
anvisas kanslichefen och av vissa förvaltningsuppgifter som enligt den 
gällande instruktionen för stadsstyrelsen sköts av stadsdirektören och 
som överförs på kanslichefen.

Kanslichefen har enligt 1 mom. 1 punkten till uppgift att vid behov ge 
sektorcheferna och andra ansvariga riktlinjer och föreskrifter och att 
meddela föreskrifter och anvisningar om förvaltningen. Det är fråga 
uppgifter som tidigare sköttes av stadsdirektören (14 § 2 punkten och 
15 § 2 punkten i instruktionen för stadsstyrelsen); ordalydelsen har ju-
sterats efter sektormodellen.
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Helhetsansvaret för stadens koncernledning har på tjänsteinnehavarni-
vå centraliserats till kanslichefen. Kanslichefen följer hur koncernstruk-
turen fungerar och kommer med förslag till utveckling av koncernstruk-
turen. Vid koncernstyrningen har kanslichefen enligt 12 kap. 1 § i för-
valtningsstadgan till uppgift:

2 att ansvara för att stadskoncernens fördel som helhet blir beaktad i 
de sammanslutningar, affärsverk och stiftelser där staden har bestäm-
mande inflytande.

Uppgiften sköts enligt de gällande instruktionerna av stadsdirektören 
och biträdande stadsdirektörerna. Uppgiften har i förslaget till förvalt-
ningsstadga delvis överförts till borgmästaren och biträdande borgmäs-
tarna. En passus om att ansvaret delvis vilar på förtroendevalda är be-
hövlig, eftersom det för att samordning ska bli möjlig är skäl att i kansli-
chefens ansvar inkludera det som avses i 47 § 1 mom. i kommunalla-
gen, dvs. att se till att stadskoncernens fördel som helhet beaktas i 
verksamhet i stadens dottersammanslutningar. Hur ansvaret fördelas 
närmare utformar sig i praktiken.  

Befogenheterna om beredskapsverksamhet och kontinuitetshantering i 
1 mom. 3 punkten har överförts från beskrivningen över stadsdirektö-
rens verksamhetsområde i den gällande instruktionen för stadsstyrel-
sen och ordalydelsen har justerats.

Befogenheten i 1 mom. 4 punkten att tillsätta arbetsgrupper som gäller 
två eller fler sektorer har överförts från stadsdirektörens uppgift att till-
sätta arbetsgrupper gemensamma för verksamhetsområdena för två el-
ler flera medlemmar i stadsdirektörskollegiet och samtidigt justerats.

Uppgiften i 1 mom. 5 punkten att godkänna en verksamhetsstadga för 
stadskansliet är densamma som gäller nu.

Befogenheterna i 1 mom. 6 punkten om lönen för sektorcheferna, di-
rektörerna för servicehelheterna och direktörerna för affärsverken är 
nya.

I 1mom. 6 punkten ingår nya befogenheter med anknytning till lönerna 
för sektorcheferna, direktörerna för servicehelheterna, direktörerna för 
affärsverken och revisionsdirektören. 

Befogenheten i 1 mom. 7 punkten att förflytta en tjänst och en tjänstein-
nehavare mellan sektorerna ingår i 20 § i den gällande förvaltnings-
stadgan som en av stadsdirektörens befogenheter. Till stadsstyrelsens 
uppgifter hör att besluta om personalpolitiken, och bl.a. överföring av 
anställda vid verkställandet av riktlinjerna eller vid organisationsrefor-
mer är en verkställighetsuppgift. 
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Befogenheten i 2 mom. 1 punkten att på stadens vägnar ansöka om 
medel från Europeiska unionen har överförts från 13 § 3 mom. i instruk-
tionen för stadsstyrelsen där den är en uppgift för biträdande stadsdi-
rektörens för byggnads- och miljöväsendet. Medel från Europeiska uni-
onen söks i hög grad bl.a. för utveckling av näringslivet, för sysselsätt-
ning och i samband med internationella projekt. Stadskansliets närings-
livssektion beslutar om principer för dessa, och ansökningen om finan-
siering sker utifrån dess riktlinjer.

2 § Personaldirektörens befogenheter

Den personaladministrativa uppgift som stadsdirektören nu sköter och 
vissa uppgifter som stadsstyrelsen har vidaredelegerat till personaldi-
rektören har överförts från den gällande instruktionen för stadsstyrelsen 
till personaldirektörens uppgifter. 

Uppgiften i 1 mom. 1 och 6 punkten härrör från den gällande instruktio-
nen för stadskansliet.

Befogenheten i 1 mom. 2 punkten om verkställigheten av kollektivavtal 
är en justerad version av stadsdirektörens nuvarande uppgift att beslu-
ta om verkställigheten av kollektivavtal och andra avtal för verkschefer-
na.

3 beslutar om placeringen av uppgifter i kravnivåer och om lönen uti-
från placeringen

En ny uppgift som motiveras med att det vid övergången till den nya 
sektormodellen är på arbetsgivarens ansvar att lönerna enligt uppgif-
tens kravnivå följer kollektivavtalen och har bestämts på enhetliga 
grunder. I dagens läge finns det stora skillnader mellan förvaltningarna 
i kompetensklassificeringen och de uppgiftsrelaterade lönerna, vilket le-
der till lönekonflikter och ett tryck att höja lönerna. Att kompetensklassi-
ficeringen och beslutsfattandet om lönerna centraliseras säkerställer en 
enhetlig och rättvis lönepolitik som följer kollektivavtalen.

Befogenheten i 1 mom. 4 punkten att på stadens vägnar godkänna så-
dana lokala kollektivavtal som inte har en ekonomiskt stor betydelse 
har i dagens läge med ett beslut av stadsstyrelsen (24.2.2014, § 239) 
vidaredelegerats till personaldirektören.

Befogenheten i 1 mom. 5 punkten att verkställa årliga hyresjusteringar 
för tjänstebostäderna har i dagens läge med ett beslut av stadsstyrel-
sen (17.12.2007, § 1630) vidaredelegerats till personaldirektören.

3 § Stadsjuristens befogenheter
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Bestämmelserna i 1 mom. 1–4 punkten om stadsjuristens befogenheter 
härrör från den gällande instruktionen för stadskansliet. 

Bestämmelsen om befogenheten att föra stadens talan täcker i fortsätt-
ningen också uppgiften att avge förklaring med anledning av besvär 
över beslut av stadsfullmäktige, som nu hör till stadsstyrelsens befo-
genheter. Besvär över stadsfullmäktiges beslut kan anföras bara på 
laglighetsgrunder, och att avge förklaring med anledning av besvär är 
enbart en rättegångsåtgärd, som inte omfattar ändamålsenlighetspröv-
ning. Ändringen minskar inte väsentligt stadsstyrelsens möjligheter till 
beslut om att föra stadens talan i rättegångsärenden, eftersom stads-
styrelsen enligt den gällande instruktionen har möjlighet att i enskilda 
fall besluta om förandet av stadens talan i motsats till det som i övrigt 
är föreskrivet i instruktionen. Denna möjlighet tas också med i den nya 
förvaltningsstadgan. Utöver det ovanstående har stadsstyrelsen också 
rätt att ta stadsjuristens beslut till behandling. 

Befogenheten i 1 mom. 5 punkten att besluta om skadestånd är en be-
arbetad version av stadsdirektörens uppgift i 15 § 13 punkten i instruk-
tionen för stadsstyrelsen.

Befogenheten i 1 mom. 6 punkten om arv och om egendom som done-
rats eller testamenterats är en bearbetad version av stadsdirektörens 
uppgift i 15 § 14 punkten i instruktionen för stadsstyrelsen.

Enligt 2 mom. i paragrafen för stadsjuristen stadens talan vid bolags-, 
koncern- och årsstämmor och om beslut fattas utan bolagsstämma i ett 
ärende som inte är ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgående, om in-
te stadsstyrelsens koncernsektion beslutar något annat eller stadsjuris-
ten har ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta.

I den gällande instruktionen för stadsstyrelsen hör detta till stadsstyrel-
sens koncernsektions uppgifter. Syftet med ändringen är att förenkla 
beslutsfattandet. Att utse företrädare vid bolagsstämmor m.m. är nume-
ra främst en teknisk åtgärd, med tanke på koncernstyrningen är det vä-
sentligt att företrädarna vid bolagsstämmorna m.m. får anvisningar om 
hur de ska agera. I betydelsefulla ärenden är det liksom nu koncern-
sektionens uppgift att ge anvisningar om hur företrädarna ska agera. 
Vid behov kan koncernsektionen i fortsättningen också besluta utse fö-
reträdare vid bolagsstämmor m.m. på motsvarande sätt som ovan kon-
staterats om stadsstyrelsens möjlighet att besluta om förandet av sta-
dens talan i motsats till det som i övrigt är föreskrivet i förvaltningsstad-
gan.

4 § Finansdirektörens befogenheter
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Till finansdirektörens uppgifter har från den gällande instruktionen för 
stadsstyrelsen överförts en del av stadsdirektörens verkställighetsupp-
gifter som hänför sig till ekonomin.

Befogenheten i 1 mom. 1 punkten att besluta om placering av stadens 
medel är densamma som stadsdirektörens uppgift i 15 § 6 punkten i in-
struktionen för stadsstyrelsen.

Befogenheten i 1 mom. 2 punkten i anslutning till lån är densamma 
som stadsdirektörens uppgift i 15 § 7 punkten i instruktionen för stads-
styrelsen.

Befogenheten i 1 mom. 3 punkten i anslutning till inteckningar och sä-
kerhet är densamma som stadsdirektörens uppgift i 15 § 8 punkten i in-
struktionen för stadsstyrelsen.

Befogenheten i 1 mom. 4 punkten att sköta stadens försäkringsären-
den är densamma som stadsdirektörens uppgift i 15 § 16 punkten i in-
struktionen för stadsstyrelsen.

Befogenheten i 1 mom. 5 punkten i fråga om centralförvaltningen är en 
justerad version av stadsdirektörens befogenhet i 15 § 10 punkten i in-
struktionen för stadsstyrelsen att bevilja befrielse från avgifter, ersätt-
ningar och andra tillgodohavanden.

Befogenheten i 1 mom. 6 punkten om överföring av lös egendom inom 
stadens organisation är densamma som stadsdirektörens uppgift i 15 § 
15 punkten i instruktionen för stadsstyrelsen.

Befogenheten i 1 mom. 7 punkten om statsandelar är densamma som 
stadsdirektörens uppgift i 15 § 17 punkten i instruktionen för stadssty-
relsen.

5 § Särskilda befogenheter för direktören för affärsverket ekonomiförvaltningen

Till de särskilda befogenheterna för direktören för affärsverket ekono-
miförvaltningen hör uppgifter som hänför sig till tillämpningen av lagen 
om hundskatt.

13 kap. Revisionsnämndens och revisionskontorets befogenheter

Revisionsnämndens framställning om revisionsförvaltningens befogen-
heter har oförändrad införts i kapitlet, frånsett befogenheterna att beslut 
om revisionsdirektörens lön och därtill hörande frågor. När det gäller 
detta är det konsekvent om besluten fattas av stadsstyrelsen, dvs. av 
samma organ som fattar motsvarande beslut i fråga om kanslichefen. 
Eftersom det inte är en bestämmelse som gäller revisionsnämnden, 
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kan stadsstyrelsen utan hinder av 121 § 3 mom. i kommunallagen avvi-
ka från revisionsnämndens förslag på denna punkt.

 Motiveringarna till framställningen framgår av revisionsnämndens be-
slut i bilaga 2.

14 kap. Allmänna befogenheter för de ledande tjänsteinnehavarna i sektorerna

I kapitlet anges sektorchefernas allmänna befogenheter.

1 § Sektorchefernas allmänna befogenheter

Sektorchefernas befogenheter har utformats genom sammanslagning 
av en del av verkschefernas uppgifter enligt de gällande instruktionerna 
med en del av de uppgifter som hänför sig till sektormodellen.

Särskilda befogenheter i sektorerna

I 15–18 kap. i förvaltningsstadgan anges särskilda befogenheter i orga-
nen, dvs. i nämnderna och sektionerna. De särskilda befogenheterna 
för de ledande tjänsteinnehavarna i sektorerna slås fast vid den fortsat-
ta beredningen, när arbetsfördelningen inom och mellan servicehelhe-
terna preciseras.

15 kap. Särskilda befogenheter i fostrans- och utbildningssektorn

1 § Fostrans- och utbildningsnämndens särskilda befogenheter

I de gällande instruktionerna för barnomsorgsväsendet och utbildnings-
väsendet finns det ett flertal befogenhetsbestämmelser som innehålls-
mässigt motsvarar varandra och som i förslaget till förvaltningsstadga 
har harmoniserats. Eftersom utbildningsnämnden i motsats till barnom-
sorgsnämnden redan i nuläget har en finsk och en svensk sektion, fat-
tas det för närvarande beslut på olika nivåer i ärenden med samma in-
nehåll: I utbildningsväsendet har befogenheterna redan i den gällande 
instruktionen delats mellan nämnden, sektionerna och skolornas direk-
tioner, medan nämnden är det enda organ inom barnomsorgsväsendet 
som har fått befogenheter i instruktionen.

Förslaget till förvaltningsstadga utgår från att den nya fostrans- och ut-
bildningsnämnden fattar beslut om lösningar på principiell nivå för båda 
språkgrupperna medan sektionerna fattar beslut för sin egen språk-
grupps del i ärenden som gäller organiseringen av verksamheten och 
servicen. De bestämmelser i förvaltningsstadgan som gäller skolornas 
direktioner tas upp till behandling vid den fortsatta beredningen.

I fråga om de ledande tjänsteinnehavarna finns det i de gällande in-
struktionerna bestämmelser om befogenheterna för vardera verksche-
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fen och för avdelningscheferna vid utbildningsverket. Förslaget till för-
valtningsstadga utgår från att sektorchefens befogenheter omfattar ba-
ra de uppgifter som gäller flera servicehelheter eller hela sektorn me-
dan befogenheterna för direktörerna för servicehelheterna bara omfat-
tar de uppgifter som gäller servicehelheten i fråga.

I förslaget till förvaltningsstadga har det dessutom gjorts ett flertal 
främst tekniska ändringar jämfört med de gällande instruktionerna och 
sådana bestämmelser om befogenheterna som har blivit onödiga har 
utelämnats. Utöver det ovanstående föreslås följande innehållsmässiga 
ändringar i bestämmelserna och befogenheterna jämfört med de gäl-
lande instruktionerna:

Befogenheten att besluta om inrättande och indragning av skolor och 
läroanstalter föreslås bli överförd från stadsfullmäktige till fostrans- och 
utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har redan hösten 2015 tillstyrkt stadsstyrelsens 
förslag att överföra befogenheten att besluta om inrättande och indrag-
ning av skolor och läroanstalter till utbildningsnämnden. Stadsfullmäkti-
ge återremitterade 20.1.2016 (§ 7) stadsstyrelsens förslag för ny bered-
ning utgående från att "eventuella befogenhetsändringar mellan utbild-
ningsnämnden och fullmäktige när det gäller beslut om inrättande och 
indragning av skolor bedöms enligt samma tidsplan som den pågående 
reformen av ledarskapssystemet".

Enligt stadens gällande instruktioner är det bara i utbildningsväsendet 
som beslut om inrättande eller indragning av enheter fattas av fullmäk-
tige. Den allmänna praxisen är att lösningar som gäller servicenäten 
fattas på nämnd- och direktionsnivå. Beslut om indragning av daghem 
fattas redan nu av barnomsorgsnämnden. När befogenheterna be-
stäms för de nya sektornämnderna är det ändamålsenligt att förlägga 
befogenheterna om inrättande och indragning av skolor och läroanstal-
ter till en nivå som är enhetlig med stadens övriga servicenätslösning-
ar.

Enligt 4 § 20 punkten i den gällande instruktionen för utbildningsväsen-
det är det nämnden som beslutar om användning av servicesedlar, 
fastställer värdet på dessa och beslutar om krav på serviceproducenter 
vars tjänster får betalas med servicesedlar. Enligt 4 § 17 a punkten i in-
struktionen för barnomsorgsväsendet är det på motsvarande sätt 
nämnden som beslutar om användning av servicesedlar och fastställer 
värdet på dessa. I förslaget till ny förvaltningsstadga har det ansetts va-
ra ändamålsenligast att nämnden beslutar om principerna för använd-
ning av servicesedlar och fastställer värdet på dessa (15 kap. 1 § 1 
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mom. 1 punkten). En tjänsteinnehavare som utses senare beslutar om 
användning av servicesedlar och om krav på serviceproducenterna.

Enligt 4 § 18 punkten i instruktionen för barnomsorgsväsendet beslutar 
barnomsorgsnämnden om ett kommuntillägg till stadens stöd för privat 
vård och stöd för hemvård i fråga om den finska och den svenska dag-
vården. Eftersom den svenska dagvården för närvarande är en del av 
utbildningsväsendet, har det varit nödvändigt att uttryckligen nämna i 
instruktionen att barnomsorgsnämnden fattar beslut i dessa frågor ock-
så när det gäller den svenska dagvården. I den nya förvaltningsstad-
gan finns inte detta behov, eftersom båda språkgrupperna är under-
ställda samma nämnd. Enligt 15 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i förvalt-
ningsstadgan är det alltjämt nämnden som har befogenheten att fatta 
beslutet.

Enligt 15 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar fost-
rans- och utbildningsnämnden om beviljande av startstöd för verksam-
het på privata daghem och på privata lägenhetsdaghem med två sköta-
re. Med avvikelse från de övriga understöden, för vilka bestämmelser 
ingår i 15 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten i den nya förvaltningsstadgan, har 
det ansetts vara ändamålsenligt att denna befogenhet inte får vidarede-
legeras till en tjänsteinnehavare. Motsvarande punkt ingår inte i den 
gällande instruktionen för barnomsorgsväsendet, men stadsfullmäktige 
beslutade 9.12.2015, § 350, bemyndiga barnomsorgsnämnden att be-
vilja startstöd för verksamhet på privata daghem och på privata lägen-
hetsdaghem med två skötare.  

Enligt 7 § 1 mom. 11 punkten i den gällande instruktionen för stadssty-
relsen beslutar stadsfullmäktige om inrättande och indragning av läro-
anstalter inom utbildningsväsendet sedan utbildningsnämnden avgett 
utlåtande i saken. Enligt 15 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten i den nya för-
valtningsstadgan beslutar fostrans- och utbildningsnämnden om inrät-
tande och indragning av finska daghem, skolor och läroanstalter och på 
förslag av svenska sektionen om inrättande och indragning av svenska 
daghem, skolor och läroanstalter. 

Helsingfors stad har som allmän praxis att lösningar som gäller service-
näten fattas på nämndnivå. Utbildningsväsendet är den enda förvalt-
ningen där det i nuläget är fullmäktige som fattar beslut om inrättande 
och indragning av enheter. I dagens läge fattas beslut om indragning 
och inrättande av skolor och läroanstalter först i någondera sektionen, 
sedan i utbildningsnämnden och stadsstyrelsen, medan det slutliga be-
slutet fattas av stadsfullmäktige. För att beslutprocessen ska blir enhet-
ligare och snabbare är det ändamålsenligt att fostrans- och utbildnings-
nämnden fattar de slutliga besluten om skolnätet.
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Frågan om inrättande och indragning av daghem behandlas för närva-
rande inte alls som ett särskilt beslutsärende. Enligt förslaget till ny för-
valtningsstadga fattas det särskilda beslut om inrättande och indrag-
ning av också daghem.

I den nya förvaltningsstadgan motsvarar 15 kap. 1 § 1 mom. 5 punkten 
bestämmelsen i den gällande instruktionen för utbildningsnämnden. 

Bestämmelserna i 15 kap. 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten i den nya för-
valtningsstadgan motsvarar bestämmelserna i den gällande instruktio-
nen för utbildningsnämnden och i fråga om 2 punkten också bestäm-
melserna i instruktionen för barnomsorgsnämnden.

2 § Fostrans- och utbildningsnämndens finska och svenska sektions befogenheter

Bestämmelsen i 15 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i den nya förvaltnings-
stadgan motsvarar bestämmelsen i 5 § 1 mom. 10 punkten i den gäl-
lande instruktionen för utbildningsväsendet när det gäller beslut om 
namn på och verksamhetsställen för skolor och läroanstalter.  Barnom-
sorgsnämndens befogenhet enligt 4 § 1 mom. 23 punkten i den gällan-
de instruktionen för barnomsorgsnämnden att besluta om verksamhets-
ställen i fråga om förskoleundervisningen föreslås bli överförd till sektio-
nerna.

I den nya förvaltningsstadgan motsvarar 15 kap. 2 § 1 mom. 2–4 punk-
ten bestämmelser i den gällande instruktionen för utbildningsväsendet 
(5 § 1 mom. 5, 7 och 11 punkten).

I 15 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i den nya förvaltningsstadgan ingår det 
som gäller godkännande av planer som hänför sig till småbarnspeda-
gogiken och undervisningen och till morgon- och eftermiddagsverksam-
het för skolelever. Enligt de gällande instruktionerna för utbildningsvä-
sendet och barnomsorgsväsendet (5 § 1 mom. 1 punkten och 4 § 19 
punkten) har en läroplan för förskoleundervisningen förelagts stadssty-
relsen, trots att de övriga läroplanerna har godkänts av finska och 
svenska sektionen. Det finns inte grunder för detta förfarande. För en-
hetlighetens skull är det motiverat att också befogenheten att fastställa 
en plan för småbarnspedagogik (4 § 19 punkten) överförs från nämn-
den till sektionerna. Sektionerna kan vidaredelegera beslutanderätten 
till en tjänsteinnehavare. Befogenheten att godkänna timfördelningar 
och språkprogram (5 § 1 mom. 2 punkten i instruktionen för utbildnings-
väsendet) har inte tagits med i förvaltningsstadgan, eftersom den har 
ansetts utgöra främst operativ ledning.

I den nya förvaltningsstadgan motsvarar 15 kap. 2 § 2 mom. 2 punkten 
bestämmelsen i den gällande instruktionen för utbildningsväsendet (5 § 
1 mom. 4 punkten) om beslut om grunder för antagning av elever och 
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studerande och för antagning och placering i fråga om morgon- och ef-
termiddagsverksamhet.

Enligt 4 § 1 mom. 18 punkten i den gällande instruktionen för utbild-
ningsväsendet beslutar utbildningsnämnden om stöd för elevers skolre-
sor, om transportförmåner som beviljas efter prövning inom den svens-
ka barndagvården och om studiesociala förmåner som elever och stu-
derande beviljas efter prövning och godkänner grunder enligt vilka en 
tjänsteinnehavare kan göra detta. Enligt 4 § 1 mom. 24 punkten i in-
struktionen för barnomsorgsväsendet beslutar barnomsorgsnämnden 
om stöd för resor i fråga om förskoleundervisningen och godkänner 
grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta.

Det har ansetts vara ändamålsenligt att i den nya förvaltningsstadgan 
ange att beslut om stöd för resor i fråga om såväl förskoleundervisning-
en som eleverna och om studiesociala förmåner som elever och stude-
rande beviljas efter prövning fattas av sektionerna, som kan överföra 
beslutanderätten vidare till tjänsteinnehavare. Befogenheten att fatta 
beslut om transportförmåner som beviljas efter prövning inom den 
svenska dagvården har strukits, eftersom motsvarande bestämmelse 
inte har funnits inom den finska dagvården. 

I den nya förvaltningsstadgan motsvaras 15 kap. 2 § 2 mom. 4 punkten 
av 5 § 1 mom. 6 punkten i instruktionen för utbildningsväsendet och av 
4 § 1 mom. 21 punkten i barnomsorgsväsendet. När det gäller förskole-
undervisningen har beslutanderätten för enhetlighetens skull överförts 
från nämnden till sektionerna.

I enlighet med ledarskapssektionens beslut 30.5.2016 har arbetarinsti-
tutens uppgifter inom det fria bildningsarbetet överförts till 15 kap. 2 § 2 
mom. 5–6 punkten i den nya förvaltningsstadgan.

Svenska sektionen föreslås dessutom få till uppgift att framställa för-
slag hos nämnden om såväl inrättande och indragning av svenska dag-
hem, skolor och läroanstalter som godkännande av behovsutredningar 
för lokalprojekt för svenska daghem, skolor och läroanstalter (15 kap 2 
§ 3 mom. 1 och 2 punkten).  

Bestämmelser som gäller befogenheterna för utbildningsväsendets och 
barnomsorgsväsendets nämnder och sektioner och som föreslås bli 
strukna

Enligt 4 § 17 punkten i instruktionen för utbildningsväsendet har utbild-
ningsnämnden till uppgift att att på förslag av sektionerna göra fram-
ställningar hos stadsstyrelsen om totaldimensioneringen i fråga om 
gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Med stöd av denna punkt 
har det tidigare beslutats på stadsnivå om fördelningen av studieplat-
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serna mellan gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Denna bestäm-
melse är onödig och har inte tagits med i den nya förvaltningsstadgan. 
Finska och svenska sektionen har befogenheter att besluta om dimen-
sioneringen av undervisningen vid enskilda skolor och läroanstalter. 

Bestämmelsen i 5 § 1 mom. 8 punkten i instruktionen för utbildningsvä-
sendet har inte tagits med eftersom det inte heller annars i förvaltnings-
stadgan har bestämts separat om behandlingen av framställningar om 
ett förslag till budget. 

Det anses vara ändamålsenligt att överföra uppgiften att fatta beslut 
om sådant som anges i 5 § 1 mom. 9, 10, 12 och 13 punkten i instruk-
tionen för utbildningsväsendet, dvs. att tillsätta yrkesdelegationer för yr-
kesläroanstalterna, att besluta om platser för morgon- och eftermid-
dagsverksamhet, att godkänna ordningsstadgor för yrkesläroanstalter 
och att bestämma vilka skolor och gymnasier som ska ha gemensam 
direktion, till en tjänsteinnehavare som utses senare, med beaktande 
av ärendenas karaktär och betydelse.

Hur beslut ska fattas om det som anges i 5 § 2 mom. i instruktionen för 
utbildningsväsendet och 4 § 17 i instruktionen för barnomsorgsväsen-
det om antalet platser inom barndagvården och öppettiderna för verk-
samhetsenheterna utreds vid den fortsatta beredningen. 

Enligt 5 § 3 mom. i instruktionen för utbildningsväsendet har utbild-
ningsnämndens svenska sektion haft befogenheter att i fråga om den 
svenska barndagvården besluta om fall då den berörda personen krävt 
att ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas ett or-
gan. Beslutanderätten har inte gällt vid en begäran om omprövning 
som baserar sig på kommunallagen. Denna bestämmelse föreslås bli 
struken såsom onödig. Omprövningar som baserar sig på lagen om kli-
entavgifter inom social- och hälsovården och som denna punkt i in-
struktionen hänvisar till behandlas med stöd av lagen av det organ som 
svarar för ordnandet av servicen i fråga; fostrans- och utbildningsnämn-
den.

De bestämmelser om direktionerna för grundskolor och gymnasier som 
ingår i 6 och 7 § i den gällande instruktionen för utbildningsväsendet 
behandlas vid den fortsatta beredningen; de överförs antagligen till en 
verksamhetsstadga som senare godkänns för fostrans- och utbild-
ningssektorn.

Bestämmelserna i 8 § i instruktionen för utbildningsväsendet om kom-
mittén för yrkeskunnande och i 9 § om studierättskommittén för yrkes-
utbildningen har inte tagits med i förslaget till förvaltningsstadga. Be-
stämmelser om dessa kan vid behov införas i verksamhetsstadgan.
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16 kap. Särskilda befogenheter i stadsmiljösektorn

1 § Stadsmiljönämndens särskilda befogenheter

Bestämmelserna om befogenheterna för stadsmiljönämnden, sektionen 
för byggnader och allmänna områden och tjänsteinnehavarna precise-
ras vid den fortsatta beredningen. Utkastet till förvaltningsstadga upptar 
inom klamrar de bestämmelser om befogenheter som redan ingick i 
framställningen 16.5 till ledarskapssektionen. Det är behövligt att gå 
igenom bestämmelserna i sin helhet med anledning av de riktlinjer som 
ledarskapssektionen drog upp 30.5.

I fråga om de bestämmelser om befogenheter som är inom klamrar är 
det skäl att märka att de baserar sig på den tidigare beredningen, där 
sektionen för byggnader och allmänna områden inte ingick, utan där 
befogenheterna fördelades mellan nämnden och tjänsteinnehavare. 
Bestämmelserna om de nuvarande organens befogenheter (t.ex. 
stadsplaneringsnämnden, bostadsnämnden, fastighetsnämnden, 
nämnden för allmänna arbeten) syns därför inte balanserat i utkastet.

2 § Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektions befogenheter

Miljö- och tillståndssektionen fattar i huvudsak beslut i ärenden som hör 
till servicehelheten service och tillstånd, i den mån det är behövligt att 
behandla dem i ett organ. Sektionen behandlar bl.a. självständiga myn-
dighetsärenden som hänför sig till miljötillstånd och miljöövervakning, 
vissa ärenden som gäller undantag, förvaltningstvång och motsvarande 
ärenden. Att det finns en separat miljö- och tillståndssektion förtydligar 
ansvars- och övervakningsstrukturerna bl.a. med tanke på omprövning. 
En del av de befogenheter som föreslås sektionen är markerade med 
klamrar, eftersom genomgången av dem fortfarande pågår och kräver 
fortsatt beredning.

Befogenheter som hört till byggnadsnämnden

De befogenheter som i instruktionen för byggnadstillsynen anvisats 
byggnadsnämnden har i den nya förvaltningsstadgan hänförts delvis till 
miljö- och tillståndssektionen och delvis till tjänsteinnehavare. Dess-
utom har nya byggnadstillsynsuppgifter lagts till sektionens befogenhe-
ter. 

Nämnden har enligt 6 § 4 punkten i instruktionen för byggnadstillsynen 
till uppgift att följa byggnadsverksamhetens allmänna utveckling i sta-
den och enligt 5 punkten att se till att byggnadstillsynen och rådgivning-
en organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Punkterna 4 och 5 innehåller 
inte något konkret beslutsfattande, utan gäller allmänna myndighetsbe-
fogenheter, och de har därför inte tagits med bland miljö- och tillstånds-
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sektionens uppgifter. Byggnadsverksamhetens allmänna utveckling 
följs på alla tjänsteinnehavarnivåer och vid behov bereds ärenden ock-
så för beslut av byggnadstillsynsmyndigheten. Enligt 21 § i markan-
vändnings- och bygglagen ska kommunen ha en byggnadsinspektör för 
byggnadsrådgivning och byggnadstillsyn.

Enligt 6 § 6 punkten i instruktionen har nämnden till uppgift att fatta be-
slut om ansökningar som gäller tillstånd för miljöåtgärder, om nämnden 
inte har ålagt en tjänsteinnehavare detta. Uppgiften överförs i förvalt-
ningsstadgan direkt till tjänsteinnehavarnivån för att beslutsfattandet 
ska bli smidigare. Omprövning i en tjänsteinnehavares beslut om an-
sökningar som gäller tillstånd för miljöåtgärder kan sökas hos bygg-
nadstillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och tillståndssektionen. Det nuva-
rande förfarandet med beslut som går via byggnadsnämnden är stelt 
och har lett till att också stora ärenden om miljöåtgärder behandlas 
som utlåtandeärenden, varvid det i utlåtandet konstateras hur miljöåt-
gärderna ska vidtas för att inte kräva tillstånd.

Nya uppgifter som lagts till miljö- och tillståndssektionens befogenheter 
är 2 § 1 mom. 10 punkten, enligt vilken sektionen beslutar om bygglov 
då den sammanlagda våningsytan för nybyggnaderna i ansökan är el-
ler överskrider 3 000 kvadratmeter våningsyta, och 2 § 1 mom. 11 
punkten, enligt vilken sektionen fattar beslut i ärenden om förvaltnings-
tvång och omprövning med stöd av 21 § 4 mom. i markanvändnings- 
och bygglagen.

Nämndens uppgifter i 6 § 8 mom. i instruktionen för byggnadstillsynen 
att fatta beslut om undantag som avses i 171 § i markanvändnings- och 
bygglagen i fråga om sådant som avses i momentet ingår inte i miljö- 
och tillståndssektionens uppgifter i förvaltningsstadgan, utan beslutsni-
vån för dessa bestäms senare. Målet är att göra beslutsfattandet smidi-
gare och snabbare. Befogenheterna när det gäller undantag bör med 
tanke på detta huvudsakligen anvisas samma myndighet som fattar be-
slut om bygglov, eftersom ärendena om undantag inom byggnadstillsy-
nen i allmänhet gäller behandlingen av inledda bygglovsärenden.

I 16 § kap. 2 § 1 mom. 12 punkten i förvaltningsstadgan ges miljö- och 
tillståndssektionen befogenheter att besluta om byggnadstillsyns- och 
miljöövervakningstaxorna. I detta avseende ökas befogenheterna, ef-
tersom det enligt 6 § 9 mom. i instruktionen för byggnadstillsynen för 
närvarande inte hör till nämndens uppgifter att besluta om byggnadstill-
synstaxan, utan beslut om denna har fattats av stadsstyrelsen på fram-
ställning av byggnadsnämnden. 

Sektionen har fått nya befogenheter också i 16 kap. 2 § 2 mom. 4–8 
punkten. Sektionen får befogenheter att besluta om rätten att avbryta 
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ett byggnadsarbete i sådana fall som avses i 180 § i markanvändnings- 
och bygglagen (4 punkten), att ge ett sådant samtycke som avses i 150 
b § i markanvändnings- och bygglagen (5 punkten), att besluta om en 
sådan extern granskning som avses i 150 c § i markanvändnings- och 
bygglagen och om ett sådant särskilt förfarande som avses i 150 d § i 
markanvändnings- och bygglagen och att ge ett sådant tillstånd till 
byggherreövervakning som avses i 151 § i markanvändnings- och 
bygglagen (6 punkten), att besluta om utfärdande av förbud att använ-
da en byggnad, om den är till uppenbar fara för säkerheten (7 punk-
ten), och att besluta om uppgifter som anvisats byggnadstillsynsmyn-
digheten med stöd av markanvändnings- och bygglagen eller en förord-
ning eller ett beslut som getts med stöd av lagen.

Enligt 16 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten utgör miljö- och tillståndssektionen 
dessutom en sådan kommunal myndighet som avses i 12 a kap. 103 f 
§ och 103 k § i markanvändnings- och bygglagen.

Befogenheter som hört till miljönämnden

De befogenheter som i instruktionen för miljöförvaltningen anvisats mil-
jönämnden har i den nya förvaltningsstadgan hänförts till miljö- och till-
ståndssektionen. Texten i bestämmelserna bevaras huvudsakligen 
oförändrad, men i vissa formuleringar har det gjorts små ändringar, 
kompletteringar och preciseringar.  

Till sektionens befogenheter har dessutom lagts en ny uppgift (16 kap. 
2 § 2 mom. 1 punkten) om beslut att ge utlåtanden som gäller miljövår-
den och miljö- och hälsoskyddet.

3 § Befogenheter för stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

4 § Särskilda befogenheter för sektorchefen i stadsmiljösektorn

5 § Markanvändningsdirektörens befogenheter

6 § Stadsingenjörens befogenheter

7 § Servicedirektörens befogenheter

Bestämmelserna om befogenheterna för stadsmiljönämnden, sektionen 
för byggnader och allmänna områden och tjänsteinnehavarna precise-
ras vid den fortsatta beredningen. Utkastet till förvaltningsstadga upptar 
inom klamrar de bestämmelser om befogenheter som ingick redan i 
framställningen 16.5. till ledarskapssektionen. Det är behövligt att gå 
igenom bestämmelserna i sin helhet med anledning av de riktlinjer som 
ledarskapssektionen drog upp 30.5.

8 § Räddningsnämndens befogenheter
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De ändringar som den allmänna ledarskapspraxisen kräver har gjorts i 
bestämmelserna. 

9 § Räddningskommendörens befogenheter

För fortsatt beredning.

10 § Särskilda befogenheter för direktören för trafikaffärsverket

För fortsatt beredning.

17 kap. Särskilda befogenheter i kultur- och fritidssektorn

1 § Kultur- och fritidsnämndens särskilda befogenheter

2 § Kultur- och fritidsnämndens kultursektions befogenheter

3 § Kultur- och fritidsnämndens idrottssektions befogenheter

4 § Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektions befogenheter

Kultur- och fritidsnämndens särskilda befogenheter och sektionernas 
befogenheter slås fast vid den fortsatta beredningen.

5 § Särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn

6 § Kulturdirektörens befogenheter

7 § Idrottsdirektörens befogenheter

8 § Ungdomsdirektörens befogenheter

Tjänsteinnehavarnas befogenheter slås fast vid den fortsatta bered-
ningen.

18 kap. Särskilda befogenheter i social- och hälsovårdssektorn

1 § Social- och hälsovårdsnämndens särskilda befogenheter

I 18 kap. 1 § om social- och hälsovårdsnämndens särskilda befogenhe-
ter ingår bestämmelser om användning av servicesedlar och faststäl-
lande av värdet på dessa, om användning av egendom som tillfallit sta-
ten som arv och som överlåtits till staden och om fördelning av under-
stödsanslag som står till nämndens disposition och övervakning av hur 
understöden används. Nämnden kan om den så önskar överföra de 
uppgifter som hör till dess särskilda befogenheter till en tjänsteinneha-
vare. Motsvarande befogenheter ingår i den gällande instruktionen för 
social- och hälsovårdsnämnden. 



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 550 (610)
Stadsfullmäktige

Kj/10
22.06.2016

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

Hur befogenheterna i sektorn inriktas förenhetligas med fostrans- och 
utbildningssektorn, och uppgiften i 4 § 18 punkten i den gällande in-
struktionen att fastställa antalet bäddplatser och antalet övriga vårdplat-
ser och besluta om tillfälliga förändringar i fråga om dessa och uppgif-
ten i 4 § 19 punkten att besluta om öppettider för verksamhetsenheter-
na överförs till tjänsteinnehavare. 

Under de senaste åren har fastställandet av antalet vårdplatser inte 
längre hört till nämndens viktigaste uppgifter. I den nuvarande service-
produktionen eftersträvas ett flexibelt serviceutbud, och de klientplatser 
som är i användning och den personalinsats som behövs för detta be-
stäms enligt klienternas vårdbehov. Totalvolymen för servicen bestäms 
i den av fullmäktige godkända budgeten, och antalet platser vid enskil-
da objekt varierar årligen beroende på olika faktorer.

Öppettiderna för verksamhetsenheterna bestäms enligt servicens ka-
raktär och klienternas servicebehov. Omsorgstjänster finns fortgående 
att tillgå vid de enheter som erbjuder sådana, likaså jourtjänster vid de 
enheter som har sådana i sitt serviceutbud. För en del av servicen följs 
om möjligt normala tjänstetider.

2 § Särskilda befogenheter för social- och hälsovårdsnämndens sektion

Sektionens uppgifter har utformats genom sammanslagning av de nu-
varande sektionernas uppgifter och med beaktande av att utkomststö-
det överförs från stadens ansvar.

Antalet ärenden som sektionerna ska behandla sjunker betydligt, när 
utkomststödet överförs till Folkpensionsanstaltens uppgifter. I 18 kap. 2 
§ om sektionens särskilda befogenheter har sektionernas befogenheter 
enligt den gällande instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet 
samlats så att det inte längre finns en särskild punkt om att beslut om 
utkomststöd kan föreläggas det kollegiala organ som förordnats av 
kommunen.

3 § Särskilda befogenheter för sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn

4 § Särskilda befogenheter för direktörerna för servicehelheterna i social- och hälsovårdssek-
torn

Tjänsteinnehavarnas befogenheter slås fast vid den fortsatta bered-
ningen.

19 kap. Bestämmelser om beslutsfattandet och fördelningen av befogenheterna

1 § Föredragning
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I 1 mom. i paragrafen ingår en bestämmelse om att en tjänsteinneha-
vare kan fatta beslut om överföring av en föredragningsuppgift på en 
underställd tjänsteinnehavare. Med bestämmelsen avses överföring av 
permanent karaktär i fråga om t.ex. en föredragningshelhet som hänför 
sig till en viss uppgiftshelhet.

En diskussion om föredragningen har förts i anslutning till beredningen 
av borgmästarmodellen och med avseende på arbetsfördelningen mel-
lan ledningen bestående av förtroendevalda och ledningen bestående 
av tjänstinnehavare. I enlighet med stadsfullmäktiges riktlinjer 
16.3.2016 har en praxis med föredragningstillstånd för borgmästarkol-
legiet utretts, men detta har visat sig vara ett tungt förfarande. Det är 
därför ändamålsenligt att införa stadens praxis i fråga om föredrag-
ningstillstånd i den uppförandekod som godkänns senare och att i för-
valtningsstadgan bara ta med sådana bestämmelser som gör det möj-
ligt att utforma en praxis.

Biträdande borgmästarna kan i ärenden som hör till deras sektor och till 
stadsstyrelsens eller dess sektioners befogenheter på motiverade 
grunder förordna en sektorchef till föredragande. Genom denna passus 
i 2 mom. blir det möjligt för sektorcheferna att vara föredragande i 
stadsstyrelsen eller dess sektioner när en biträdande borgmästare på 
motiverade grunder anser detta vara behövligt. Biträdande borgmästar-
na har rätt att ge ett sådant förordnande i ärenden som gäller deras 
egen sektor. 

Eftersom borgmästaren leder stadens förvaltning, hushållning och övri-
ga verksamhet som högsta enskilda beslutsfattare, är det dessutom 
behövlig att i 2 mom. införa en passus om att borgmästarens rätt att 
överta föredragningen av ett ärende eller att förordna en av stadens 
tjänsteinnehavare till föredragande dock går i första hand och gäller al-
la sektioner. Mellan borgmästaren och biträdande borgmästarna är det 
således borgmästaren som har den högsta beslutanderätten när det 
gäller föredragningsförfarandet.

Bestämmelsen är avsedd att tillämpas i enskilda ärenden som kommer 
upp för beslut och det är inte meningen att permanenta föredragnings-
uppgifter eller sådana som gäller en hel grupp av ärenden ska ges med 
stöd av den (jfr 1 mom.). 

Med en sådan passus i förvaltningsstadgan kan avsnitten om föredrag-
ningstillstånd i ledarskapssektionens beslut 30.5.2016 genomföras. Det 
är meningen att närmare praktiska arrangemang vid förordnandet av 
föredragande ska beskrivas i uppförandekoden.

Med stöd av fullmäktiges principbeslut, enligt vilket tjänstemannabered-
ningen och det politiska beslutsfattandet tydligt skiljs åt från varandra, 
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anges det dessutom i 3 mom. att borgmästaren och biträdande borg-
mästarna fattar beslut på föredragning. Bestämmelsen gäller dock inte 
beslut om föredragning eller om rätten att ta ett ärende till behandling, 
som till sin karaktär inte är lämpliga att fatta på föredragning. Tjänstein-
nehavare fattar däremot inte beslut på föredragning. Ansvaret för be-
sluten fördelar sig inte i dessa fall på två personer, vilket betonar tjäns-
teansvarets individuella karaktär.

3 § Tolkning av bestämmelserna om befogenheter

Bestämmelserna om befogenheter utgör en mycket omfattande helhet i 
förvaltningsstadgan. Eventuella interna konflikter har om möjligt elimi-
nerats och det är alltjämt möjligt att eliminera sådana vid den fortsatta 
beredningen av förvaltningsstadgan och i anslutning till beslutsfattande. 
Trots detta är det behövligt med en norm i förvaltningsstadgan om tolk-
ning av bestämmelserna om befogenheter för att avgöra konflikter. En-
ligt denna norm är de allmännare bestämmelserna om befogenheter i 
förvaltningsstadgan sekundära i förhållande till bestämmelserna om 
särskilda befogenheter (principen om lex specialis). Det är behövligt att 
följa samma princip också när det gäller att avgöra frågan om befogen-
heter mellan ett organ och en förtroendevald eller tjänsteinnehavare. 

Avdelning V Personal

23 kap. Personal

1 § Behörighetsvillkor

I paragrafen ingår de allmänna behörighetsvillkor för den högsta led-
ningen som ska tillämpas utöver de lagstadgade tjänsteutnämnings-
grunderna och de speciella behörighetskraven. Språkkunskapskraven 
motsvarar de gällande bestämmelserna.

Paragrafnumreringen ändras sannolikt vid den fortsatta beredningen. 

Fortsatt beredning

I många frågor preciseras fördelningen av befogenheter mellan nämn-
derna, sektionerna och tjänsteinnehavarna vid den fortsatta beredning-
en.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten av beslutet att

1. inrätta tjänsterna som kanslichef och sektorchefer och 
uppmana stadskansliet att se till att tjänsterna som kans-
lichef och sektorchefer blir offentligt utlysta och se till att 
ett direktörsavtal för kanslichefen utarbetas
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2. konstatera att stadsstyrelsens ledarskapssektion styr och 
följer reformen av ledarskapssystemet och organisationen

3. uppmana stadsdirektören att inleda den fortsatta bered-
ningen av omorganiseringen så att de bestämmelser som 
nu ännu saknas i förvaltningsstadgan behandlas i stads-
fullmäktige under hösten 2016

4. uppmana stadsdirektören att tillsätta en ledningsgrupp för 
ändringsprocessen, arbetsgrupper för beredning av sek-
torernas struktur mer i detalj och andra behövliga ar-
betsgrupper

5. uppmana stadsdirektören att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda Högholmens ställning

6. konstatera att stadens personalkommitté fungerar som 
uppföljningsgrupp för samarbetet under reformen

7. uppmana stadskansliet att precisera anställningsförfaran-
det och tjänsteregleringarna när beredningen framskrider 
i början av höstperioden 2016

8. uppmana stadskansliet att ombesörja att en behövlig pro-
jektorganisation inrättas inom ramen för de disponibla 
anslagen

9. uppmana stadskansliet att ombesörja att de ledigblivande 
tjänsterna som verkschef och avdelningschef inte tillsätts 
tills vidare utan sköts med visstidsarrangemang. Också 
rekryteringarna till chefsuppgifterna på följande organisa-
tionsnivåer måste bedömas separat.

10. uppmana stadsdirektören att underrätta justitieministeriet 
om det beslut som gäller antalet fullmäktigeledamöter. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, stadsjurist, telefon: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Talk 25 5 2016 § 67 Hallintosäännön tarkastustoimea koskevat kohdat
3 Liite Opetus- ja varhaiskasvatustoimi palvelukokonaisuudet
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4 Liite Kulttuuri- liikunta- ja vapaa-aikatoimiala taustamuistio
5 Liite Sosiaali- ja terveys toimiala johtamisjärjestelmän uudistaminen
6 Liite Talous HR ICT ja muu hallinto-Yhteenveto tehtävistä-20160504
7 Liite ICT-muutossuunnitelma
8 Liite Tekninen toimiala tausta-aineistoa
9 Johtamisuudistuksen esittely 6.6.2016
10 Henkilöstötoimikunnan lausunto 10.6.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

virastot ja liikelaitokset
lauta- ja johtokunnat

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 589

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

  

 Kaupunginvaltuusto päättää uudistaa Helsingin kaupungin johtamis-
järjestelmän 1.6.2017 lukien

  

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön johtamisjärjestelmää koskevat osat liitteen 1 mukaisesti

  

 Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön täytäntöön pane-
miseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa 

  

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen johtamisen 
jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toi-
mielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimi-
valtaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa 
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 Kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat 
voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa 
kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Käsittely

13.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että hallintosäännön (liite 1) luvun 9 
pykälän 1 momentin 1 kohdan 8 ympäristösuojelulain 102 § korjataan 
144 §:ksi. Vastaava muutos tehtiin esittelijän perusteluihin (kohta 474) 
pormestarin toimivaltaa koskeviin perusteluihin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §, LSM, 14.6.2016

Hallintosääntöön (liite 1) on korjattu kasvatus- ja koulutustoimialaa ko-
skevat kohdat muotoon kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä ra-
kennus- ja yleisten alueiden jaostoa koskevat kohdat muotoon raken-
nusten ja yleisten alueiden jaosto. Vastaavat korjaukset on tehty kau-
punginvaltuuston esityksen perusteluihin.

Kaupunginvaltuuston esityksen perusteluista on korjattu viittaus kau-
punginhallituksen johtosääntöön koskien rahoitusjohtajan toimivaltaa 
vakuutusasioiden hoitamisesta seuraavasti:

Toimivalta kaupungin vakuutusasioiden hoitamisesta 1 momentin 4 
kohdassa on ennallaan kaupunginjohtajan tehtävä kaupunginhallituk-
sen johtosäännön 15 §:n 16 kohdassa.

Lisäksi kaupunginvaltuuston esitykselle on tehty merkitykseltään vähäi-
siä kirjoitusvirheiden korjauksia.

06.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
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Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965
marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 30.05.2016 § 38

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 Kaupunginvaltuusto päättää uudistaa Helsingin kaupungin johtamis-
järjestelmän 1.6.2017 lukien.

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallinto-
säännön johtamisjärjestelmää koskevat osat liitteen 1 mukaisesti 
kuitenkin siten, että valmistelussa huomioidaan vastaehdotuksen 
mukaiset muutokset ja täsmennykset.

 Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön täytäntöön pane-
miseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginhallituksen johtamisen 
jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden toi-
mielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimi-
valtaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa. 

 Kaupunginvaltuusto päättää, että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat 
voivat tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa 
kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Samalla johtamisen jaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa valmiste-
lemaan esityksen kaupunginhallitukselle siten, että valmistelussa huo-
mioidaan seuraavat muutokset ja täsmennykset:

Ylin päätöksenteko

Esittelylupa

Otetaan käyttöön käytäntö, jossa asiassa, josta toimialan luottamuselin 
on tehnyt päätöksen tai joka liittyy suoraan apulaispormestarin tai por-
mestarin omaan toimivaltaan ja joka etenee kaupunginhallituksen tai 
sen jaoston päätettäväksi, kansliapäällikkö tarvitsee vastaavan por-
mestarin tai apulaispormestarin luvan esitelläkseen asian kaupungin-
hallitukselle tai sen jaostolle. Tällaisessa kysymyksessä apulaispor-
mestari voi perustellusta syystä vaihtaa esittelijäksi toimialajohtajan. 
Menettely määritellään tarkemmin käytännesäännöissä. Hallintosään-
nön tulee mahdollistaa tällainen rajattu esittelyoikeus toimialajohtajille 
kaupunginhallituksessa.
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Edustukset

Pormestari ja apulaispormestarit hoitavat kaupungin edunvalvontaa yh-
teisöissä, laitoksissa, säätiöissä ja antavat ohjeita edustajille (luku 12, 
1§, kohdat 2 ja 3 siirretään pormestarin ja apulaispormestarien toimi-
valtaan).

Toimialojen itsenäisyys

Toimialajohtajat ovat esittelijöinä itsenäisiä, eikä keskushallinto puutu 
heidän itsenäiseen rooliinsa toimialan asioiden esittelyssä.

Toimialajohtajat

Nimetään määräaikaisiin virkoihin.

Pormestariohjelma

Poistetaan päätöksestä maininnat pormestariohjelmasta.

Toimialat

Sote

Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä on ruot-
sinkielisestä kieliryhmästä.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Avustusjaostoa ei perusteta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet ovat kulttuuri 
(sisältäen kulttuurikeskuksen, museot, orkesterin ja kirjaston), nuoriso 
ja liikunta. Jaostot ovat vastaavasti kulttuurijaosto, nuorisojaosto sekä 
liikuntajaosto. Toimivallan jako jaostojen ja lautakunnan välillä ratka-
istaan jatkovalmistelussa

Kulttuurin palvelukokonaisuuden muut seikat täsmentyvät jatkovalmis-
telussa ja palvelukokonaisuuksien ratkaisujen pohjalta.

Korkeasaaren asema selvitetään erikseen.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön toimialalle lisätään rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto.

Lupajaosto nimetään ympäristö- ja lupajaostoksi.

Opetus ja kasvatus
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Lisätään ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, joka huolehtii ruotsinkieli-
sestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta, leikkipuistotoiminnasta, perusopetuksesta ja muusta 
perustusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta, 
etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta sekä vastaa ruot-
sinkielisestä työväenopistosta vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Arbis sekä työväenopisto siirretään opetuksen kokonaisuuteen. Arbis 
toimii ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa, jolle tulee oma ja-
ostonsa. Työväenopisto siirretään toisen asteen opetuksen palveluko-
konaisuuteen.

Hoitopaikkojen määrästä päättäminen selvitetään jatkovalmistelussa

Keskushallinto

Elinkeinojaosto

Elinkeinotonttien tontinluovutuksen valmistelu noudattaa samoja 
käytäntöjä kuin muidenkin tonttien.

Strateginen maankäyttö

Strateginen maankäyttö, yleiskaava ja niihin liittyvät tehtävät pidetään 
kaupunkiympäristön toimialalla ja -lautakunnassa. Aluerakenta-
mishankkeet pidetään keskushallinnon vastuulla.

Tietokeskus

Tietokeskuksen tehtävien rooli ja tulevaisuus päätetään jatkovalmis-
telussa. Selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, 
joka tukee kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä

Digitalisaatio

Perustetaan digitalisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa ti-
etotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee 
ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa 
lausuntoja hankkeista.

Jatkovalmistelu

Monissa kysymyksissä toimivallan jako lautakuntien, jaostojen ja viran-
haltijoiden välillä täsmentyy jatkovalmistelussa.

Käsittely

30.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan esitystä ja täsmennetään esitystä seuraa-
vilta osin.

Ylin päätöksenteko
------------------

Esittelylupa

Otetaan käyttöön käytäntö, jossa asiassa, josta toimialan luottamuselin 
on tehnyt päätöksen tai joka liittyy suoraan apulaispormestarin tai por-
mestarin omaan toimivaltaan ja joka etenee kaupunginhallituksen tai 
sen jaoston päätettäväksi, kansliapäällikkö tarvitsee vastaavan por-
mestarin tai apulaispormestarin luvan esitelläkseen asian kaupungin-
hallitukselle tai sen jaostolle. Tällaisessa kysymyksessä apulaispor-
mestari voi perustellusta syystä vaihtaa esittelijäksi toimialajohtajan. 
Menettely määritellään tarkemmin käytännesäännöissä. Hallintosään-
nön tulee mahdollistaa tällainen rajattu esittelyoikeus toimialajohtajille 
kaupunginhallituksessa.

Edustukset

Pormestari ja apulaispormestarit hoitavat kaupungin edunvalvontaa yh-
teisöissä, laitoksissa, säätiöissä ja antavat ohjeita edustajille (luku 12, 
1§, kohdat 2 ja 3 siirretään pormestarin ja apulaispormestarien toimi-
valtaan).

Toimialojen itsenäisyys

Toimialajohtajat ovat esittelijöinä itsenäisiä, eikä keskushallinto puutu 
heidän itsenäiseen rooliinsa toimialan asioiden esittelyssä.

Toimialajohtajat

Nimetään määräaikaisiin virkoihin.

Pormestariohjelma

Poistetaan päätöksestä maininnat pormestariohjelmasta.

Toimialat
---------

Sote

Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä on ruot-
sinkielisestä kieliryhmästä.

Kulttuuri ja vapaa-aika
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Avustusjaostoa ei perusteta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet ovat kulttuuri 
(sisältäen kulttuurikeskuksen, museot, orkesterin ja kirjaston), nuoriso 
ja liikunta. Jaostot ovat vastaavasti kulttuurijaosto, nuorisojaosto sekä 
liikuntajaosto. Toimivallan jako jaostojen ja lautakunnan välillä ratka-
istaan jatkovalmistelussa

Kulttuurin palvelukokonaisuuden muut seikat täsmentyvät jatkovalmis-
telussa ja palvelukokonaisuuksien ratkaisujen pohjalta.

Korkeasaaren asema selvitetään erikseen.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön toimialalle lisätään rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto.

Lupajaosto nimetään ympäristö- ja lupajaostoksi.

Opetus ja kasvatus

Lisätään ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, joka huolehtii ruotsinkieli-
sestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta, leikkipuistotoiminnasta, perusopetuksesta ja muusta 
perustusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta, 
etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta sekä vastaa ruot-
sinkielisestä työväenopistosta vapaan sivistystyön lain mukaisesti.

Arbis sekä työväenopisto siirretään opetuksen kokonaisuuteen. Arbis 
toimii ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa, jolle tulee oma ja-
ostonsa. Työväenopisto siirretään toisen asteen opetuksen palveluko-
konaisuuteen.

Hoitopaikkojen määrästä päättäminen selvitetään jatkovalmistelussa

Keskushallinto
--------------

Elinkeinojaosto

Elinkeinotonttien tontinluovutuksen valmistelu noudattaa samoja 
käytäntöjä kuin muidenkin tonttien.

Strateginen maankäyttö

Strateginen maankäyttö, yleiskaava ja niihin liittyvät tehtävät pidetään 
kaupunkiympäristön toimialalla ja -lautakunnassa. Aluerakenta-
mishankkeet pidetään keskushallinnon vastuulla.
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Tietokeskus

Tietokeskuksen tehtävien rooli ja tulevaisuus päätetään jatkovalmis-
telussa. Selvitetään mahdollisuus perustaa tutkimusneuvottelukunta, 
joka tukee kaupungin tiedontuotantoa ja yliopistoyhteistyötä

Digitalisaatio

Perustetaan digitalisaationeuvottelukunta, joka muun muassa seuraa ti-
etotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista, tekee 
ehdotuksia digitaalisten palveluiden periaatteista ja linjauksista ja antaa 
lausuntoja hankkeista.

Jatkovalmistelu
---------------

Monissa kysymyksissä toimivallan jako lautakuntien, jaostojen ja viran-
haltijoiden välillä täsmentyy jatkovalmistelussa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä 
Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

16.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Sami Sarvilinna, kaupunginlakimies, puhelin: 310 64874

sami.sarvilinna(a)hel.fi
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 197
Arrendegrunder för bostadstomter och en bilplatstomt i Silverdal 
och Håkansviken 1 på Degerö

HEL 2016-003787 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt 
till 31.12.2080 utarrendera de nedan angivna flervåningshustomterna 
(AK), tomterna för bostadshus (A), tomten för specialboende (AKS) och 
bilplatstomterna (LPA), vilka ingår i detaljplanen och detaljplaneänd-
ringen nr 11950 för utbyggnad av Silverdal och Hålvik och detaljplanen 
nr 12010 för Håkansviken 1 i 49 stadsdelen (Degerö), eller de tomter 
som bildas av dessa på, följande villkor:

1

Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) 49183/2–5, 49271/1–
2, 49272/1 och 49276/1 och tomterna för bostadshus (A) 49271/4, 
49275/1 och 49276/2 samt tomten för specialboende (AKS) 49271/6 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter bo-
stadsvåningsyta i fråga om hitasbostäder och hyres- och bostadsrätts-
bostäder med statligt räntestöd och 42 euro per kvadratmeter bostads-
våningsyta i fråga om bostäder med oreglerad återförsäljning (tomten 
49271/2).

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Affärslokaler eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på bo-
stadstomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

I fråga om lokaler för offentlig service (bl.a. daghem), lokaler för grupp-
hem eller andra lokaler enligt beteckningen Y och utrymmen för kom-
munaltekniska anordningar som eventuellt förläggs till bostadstomterna 
bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 19 euro per 
kvadratmeter våningsyta.

Om finansierings- och/eller upplåtelseformen för tomterna ändras till 
exempel med anledning av ändringar i reserveringsbeslutet eller i de-
taljplanen kan arrendet för tomterna bestämmas utifrån ett pris som 
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motsvarar den nya finansierings- och/eller upplåtelseformen och läm-
par sig för ändamålet i enlighet med tomtpriserna ovan.

2 

Med anledning av begynnelseårsnedsättningen, som beviljas på basis 
av att byggarbetena i området inte är fullbordade, tas 70 % av årsar-
rendet för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade objekt med samma principer till 
31.12.2019.

Därutöver föreslås det att en nedsättning på 10 % beviljas i årsarrende-
na för bostadstomterna ovan från arrendeförhållandets början till in-
gången av året efter att den planerade broförbindelsen i området tagits 
i bruk.

Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut så länge som 
statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

3

Årsarrendena för bilplatstomterna (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 
och 49272/2 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per 
kvadratmeter.

4

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och parke-
ringsområden och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggs-
villkor. I fråga om hitasobjekt och prisreglerade objekt gäller dessutom 
de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen fastställda villkoren om re-
glering av pris- och kvalitetsnivån på bostäder.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopio asemakaavasta nro 12010
2 Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11950
3 Tonttitiedot
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Byggandet i Kronbergsstranden på Degerö har i första fasen koncen-
trerats till Borgsströmsbacken och Gunillaberget. I nästa fas prioriteras 
detaljplaneområdena Silverdal och Håkansviken 1 närmare stranden. 
Tomter har redan reserverats i områdena och arrendegrunder för tom-
terna ska nu fastställas. Vid fastställandet av arrendegrunder ska man 
beakta att områdena ligger nära havet och att den planerade kollektiv-
trafikförbindelsen (broförbindelse) kommer att förverkligas.

De föreslagna arrendegrunderna för bostadstomterna i Silverdal och 
Håkansviken 1, som ska förverkligas som produktion av hitasbostäder, 
bostäder med statligt räntestöd och bostadsrättsbostäder, motsvarar 
byggrättens nuvärde (03/2016, index 1907), ca 667 euro/m² vy (ca 534 
euro/m² vy med den s.k. Ara-nedsättningen beaktad). Enligt förslaget 
till arrendegrunder blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnader-
na ca 2,67 euro/m² i månaden (med beaktande av den s.k. Ara-ned-
sättningen ca 2,14 euro/m² i månaden).

Bara de föreslagna arrendegrunderna för den första priskontrollerade 
bostadstomten 49271/2 motsvarar byggrättens nuvärde, ca 801 eu-
ro/m² vy. Arrendets effekt på boendekostnaderna blir ca 3,20 euro/m² i 
månaden.

Med anledning av att byggarbetena i området är ofullbordade föreslås 
det att begynnelseårsnedsättning ska beviljas till utgången av 2019, 
dvs. 70 % av arrendet tas ut. I fråga om tomten med oreglerad återför-
säljning tas 80 % av arrendet ut, vilket har varit praxisen i nya områden 
där byggandet inleds. Dessutom föreslås det att en nedsättning på 10 
% ska beviljas för arrendena till ingången av året efter att Kronbroarna 
tagits i bruk.

Efter dessa nedsättningar motsvarar priset för tomterna för produktion 
med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten som motsvarar 
bostadsproduktionen i fråga ca 400 euro per kvadratmeter våningsyta i 
nuvärde och arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir ca 
1,60 euro/m² vy i månaden. I fråga om fritt finansierade objekt motsva-
rar det föreslagna priset ca 561 euro per kvadratmeter våningsyta i 
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nuvärde, då arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna med be-
aktande av nedsättningarna ovan blir ca 2,24 euro/m² vy i månaden.

I området finns dessutom fyra bilplatstomter (LPA) 49183/1, 49271/3, 
49271/5 och 49272/2 för vilka arrendegrunder ännu inte har fastställts. 
Samtidigt ska arrendegrunder för tomterna i fråga fastställas enligt ve-
dertagen praxis.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 19.4.2010 (§ 502) reservera tomterna 
49183/2–5 i Silverdal för bostadsproduktionskommittén till 31.12.2012 
enligt följande:

- tomten 49183/2 för planering av fritt finansierade ägarbostäder med 
Hitas I-villkor

- tomten 49183/3 för planering av fritt finansierade ägarbostäder med 
Hitas I-villkor

- tomten 49183/4 för planering av bostäder av mellanformstyp

- tomten 49183/5 för planering av hyresbostäder med statligt stöd.

Fastighetsnämnden beslutade 2.5.2013 (§ 219) och 12.6.2014 (§ 340) 
förlänga reserveringarna ovan till 31.12.2015 på samma villkor.

Fastighetsnämnden beslutade 18.12.2014 (§ 634) ändra reserverings-
villkoren för tomten 49183/2, reserverad för bostadsproduktionsbyrån 
19.4.2010, så att upplåtelse- och finansieringsformen för tomten ändras 
från produktion av fritt finansierade ägarbostäder med Hitas I-villkor till 
produktion av bostadsrättsbostäder till 31.12.2015. I övrigt gäller sam-
ma villkor som tidigare fastställts.

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (§ 836) reservera bostadstomterna 
49271/1–2, 4 och 6 i Håkansviken 1 för planering av bostadsprojekt 
och separata tomtansökningar och -tävlingar till 31.12.2016 enligt föl-
jande:

- tomten 49271/1 för bostadsproduktionsbyrån för planering av bostä-
der av mellanformstyp

- tomten 49271/2 för EKE-Rakennus Oy (FO-nummer 2321457-0) för 
prisreglerade ägarbostäder

- tomten 49271/4 för upplåtelse genom särskilt anmälningsförfarande 
och förhandlat förfarande för egen byggentreprenad och/eller byggent-
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reprenad i grupp (på tomten byggs fritt finansierade ägarbostäder med 
Hitas II-villkor eller bostadsrättsbostäder)

- tomten 49271/6 för AVAIN Asumisoikeus Oy (FO-nummer 191766-7) 
för planering av bostadsrättsbostäder för seniorer med hörsel- eller 
synskada eller rörelsehinder.

Fastighetsnämnden beslutade 1.10.2015 (§ 426) reservera tomten 
49271/4 för byggherrarna vid Pojamagatan för produktion av fritt finan-
sierade ägarbostäder med Hitas II-villkor till 31.12.2017.

Stadsstyrelsen beslutade 28.1.2013 (§ 139) reservera bostadstomterna 
49276/1 och 2, 49272/1 och 49275/1 i Håkansviken 1 för bostadspro-
duktionsbyrån till 31.12.2014 enligt följande:

- tomten 49272/1 för planering av hyresbostäder med statligt räntestöd

- tomten 49275/1 för planering av fritt finansierade bostäder med Hitas 
I-villkor

- tomten 49276/1 för planering av hyresbostäder med statligt räntestöd

- tomten 49276/2 för planering av bostäder av mellanformstyp (ägarbo-
städer med hitasvillkor eller bostadsrättsbostäder)

Fastighetsnämnden beslutade 28.4.2015 (§ 208) förlänga reservering-
en av tomterna 49183/2 och 3, 49276/1 och 2, 49272/1 och 49275/1 på 
samma villkor.

Utarrenderade tomter

Tomten 49183/5 har kortfristigt utarrenderats (MaPtl 11.9.2014, § 210) 
till bostadsproduktionsbyrån för Helsingfors stads bostäder Ab:s räk-
ning för tiden 1.8.2014–31.1.2015 för sökande av bygglov. Likaså har 
tomten 49183/4 kortfristigt utarrenderats (MaPtl 18.9.2014, § 213) till 
bostadsproduktionsbyrån för Helsingfors stads bostäder Ab:s räkning 
för tiden 16.9.2014–15.3.2015 för sökande av bygglov. Båda utarren-
deringarna har förlängts för tiden 1.5–31.8.2015 (AtPtk 28.4.2015, § 
106 och § 107). Tomterna 49183/2 och 3 har kortfristigt utarrenderats 
(AtPtk 2.10.2015, § 275, och 6.10.2015, § 280) till bostadsproduktions-
byrån för tiden 16.9.2015–15.3.2016 för sökande av bygglov.

Bilplatserna för tomterna 49183/2–5 förläggs i enlighet med detaljpla-
nen till en parkeringsanläggning och ett parkeringsdäck på bilplatstom-
ten (LPA) 49183/1 i kvartersområdet. Bilplatstomten utarrenderas på 
det sätt som staden senare bestämmer till dem som arrenderat tomter-
na.
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Tomterna i området Håkansviken 1 har ännu inte kortfristigt utarrende-
rats.

Uppgifter om detaljplanen

Stadsfullmäktige godkände 16.11.2011 detaljplaneändringen nr 12010 
för Håkansviken 1 i Kronbergsstranden. Detaljplanen vann laga kraft 
5.1.2012.

Stadsfullmäktige godkände 24.4.2013 detaljplanen och detaljplaneänd-
ringen nr 11950 för utbyggnad av Silverdal och Hålvik i Kronbergs-
stranden. Detaljplanen vann laga kraft 7.6.2013.

Tomtuppgifter

Tomternas arealer, adresser, byggrätter och detaljplaneuppgifter fram-
går av bilaga 1.

Tomterna i detaljplaneområden Håkansviken 1 49271/1–6, 49272/1–2, 
49275/1 och 49276/1–2 är normativa detaljplanetomter och de har än-
nu inte förts in i fastighetsregistret. Tomterna i Silverdal fördes in i fas-
tighetsregistret 10.6.2015.

Markuppgifter

I Silverdal och Håkansviken 1 och i deras omgivning har bl.a. lagring 
och förädling av oljeprodukter bedrivits. Föroreningar har konstaterats i 
marken i området och den har sanerats i enlighet med miljömyndighe-
ternas beslut.

Kollektivtrafikförbindelsen till Kronbergsstranden

Kronbroarna kommer att förena Helsingfors centrum med Kronbergs-
stranden och Degerö. Det är fråga om en kollektivtrafikförbindelse för 
spårvagnar, cyklister och fotgängare.

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2015 (§ 284) godkänna detaljplanen nr 
12305 för kollektivtrafikförbindelsen till Kronbergsstranden. Vid samma 
sammanträde godkände stadsfullmäktige trafikplanen nr 6436-32 för 
avsnittet Kronbergsstranden–Knekten, som hänför sig till det angivna 
förslaget till detaljplaneändring 4.11.2015 (§ 283), som underlag för 
den fortsatta planeringen. Detaljplanen för Kronbroarna gör det möjligt 
att bygga broförbindelsen på avsnittet Fiskehamnen–Högholmen–Kron-
bergsstranden i den första fasen av projektet. Trafikplanen har beretts 
samtidigt som detaljplaneförslaget för kollektivtrafikförbindelsen.

Besluten ovan betyder inte ensamma att Kronbroarna ska byggas utan 
det egentliga beslutet om byggandet av Kronbroarna fattas först i sam-
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band med att projektplanen för hela projektet godkänns. Avsikten är att 
stadsfullmäktige ska föreläggas projektplanen år 2016.

Målet för broförbindelsen är att förbättra Kronbergsstrandens nåbarhet 
och ordna en smidig, konkurrenskraftig och trivsam kollektivtrafikförbin-
delse. Broförbindelsen kan anses ha en positiv inverkan också på tom-
ternas värde i området och på möjligheterna att marknadsföra de kom-
mande bostäderna i området. För bostadstomterna ska därför faststäl-
las arrendegrunder i vilka Kronbroarnas effekter i området beaktas.

Projekttidtabellen för Kronbroarna syftar till att projektet inleds år 2018 
om färdigställandet av de slutliga planerna och de övriga byggförutsätt-
ningarna möjliggör detta. Avsikten är att hela förbindelsen blir färdig år 
2025. Enligt förslaget ska en nedsättning på 10 % beviljas i årsarrende-
na för bostadstomterna från arrendeförhållandets början till ingången 
av året efter att broförbindelsen tagits i bruk.

Förslag till arrendegrunder

Jämförelseuppgifter

Som jämförelseuppgifter kan det i fråga om tomterna i Silverdal och 
Håkansviken 1 konstateras att stadsfullmäktige 12.2.2014 (§ 37) beslu-
tade bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera bostadstomterna 
(flervåningshus) betecknade i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 
12000 för Borgströmsbacken så att årsarrendet för de bostadstomter 
på vilka det ska byggas antingen bostäder med hitasvillkor med statligt 
räntestöd eller bostadsrättsbostäder bestäms så att poängtalet 100 för 
det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" motsvaras 
av priset 30 euro per kvadratmeter våningsyta och årsarrendet för tom-
terna för oreglerad bostadsproduktion bestäms så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" motsva-
ras av priset 35 euro per kvadratmeter våningsyta.

Likaså beslutade stadsfullmäktige 29.5.2013 (§ 211) bemyndiga fastig-
hetsnämnden att utarrendera bostadstomterna (flervåningshus) beteck-
nade i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 11888 för Gunillaber-
get så att årsarrendet för de bostadstomter på vilka det ska byggas an-
tingen bostäder med hitasvillkor med statligt räntestöd eller bostads-
rättsbostäder bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 30 euro per 
kvadratmeter våningsyta och årsarrendet för bostadstomterna (flervå-
ningshus) för oreglerad bostadsproduktion bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100" mot-
svaras av priset 35 euro per kvadratmeter våningsyta.

Arrendet för bostadstomter
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Årsarrendet för bostadstomterna (AK) 49183/2–5, 49271/1–2, 49272/1 
och 49276/1 och tomterna för bostadshus (A) 49271/4, 49275/1 och 
49276/2 samt tomten för specialboende (AKS) 49271/6 bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga 
om hitasbostäder och hyres- och bostadsrättsbostäder med statligt rän-
testöd och 42 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om oreglerade 
bostäder.

I fråga om hitasbostäder och hyres- eller bostadsrättsbostäder med 
statligt räntestöd motsvarar det föreslagna priset i nuvärde (03/2016, 
index 1907) ca 667 euro per kvadratmeter våningsyta (ca 534 euro/m² 
vy med den s.k. Ara-nedsättningen beaktad). Arrendets teoretiska ef-
fekt på boendekostnaderna blir då ca 2,67 euro/m² i månaden och ca 
2,14 euro/m² i månaden med Ara-nedsättningen beaktad.

Det föreslagna arrendet för de oreglerade bostadstomterna motsvarar 
ca 801 euro per kvadratmeter i nuvärde (03/2016, index 1907). Arren-
dets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till 3,20 euro/m² i 
månaden.

Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas 
utöver den i detaljplanen angivna våningsytan beaktas inte då arrendet 
bestäms.

I fråga om lokaler för offentlig service och utrymmen för kommunaltek-
niska anordningar som eventuellt förläggs till bostadstomterna bestäms 
årsarrendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 19 euro per kvadrat-
meter våningsyta, vilket motsvarar ca 362 euro per kvadratmeter i 
nuvärde (03/2016, index 1907). 

Arrendepriset har bestämts med beaktande av arrendepriserna för bo-
stadstomterna i Borgströmsbacken och Gunillaberget i Kronbergsstran-
den, tomternas läge i området (närheten till havet), kollektivtrafikförbin-
delsen och finansierings- och besittningsformerna för tomterna.

Enligt förslaget ska begynnelseårsnedsättning beviljas med anledning 
av att byggarbetena i området inte är fullbordade. Med anledning av 
begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarrendet för bostadstom-
terna ut för tomterna med statligt stöd eller den andel av bostadsbygg-
rätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga och 80 % för den 
tomt med oreglerad återförsäljning som ska anses som ett fritt finansie-
rat objekt till 31.12.2019.
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Därutöver föreslås det att en nedsättning på 10 % beviljas i årsarrende-
na för bostadstomterna från arrendeförhållandets början till ingången 
av året efter att den planerade broförbindelsen i området tagits i bruk.

Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut så länge som 
statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Med beaktande av begynnelseårsnedsättningen beviljad med anled-
ning av att byggarbetena i områden inte är fullbordade och bronedsätt-
ningen motsvarar det föreslagna priset för tomterna för produktion med 
statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten som motsvarar bo-
stadsproduktionen i fråga ca 400 euro per kvadratmeter våningsyta i 
nuvärde (03/2016, index 1907) och arrendets teoretiska effekt på boen-
dekostnaderna med beaktande av nedsättningarna ovan blir ca 1,60 
euro/m² vy i månaden. Med beaktande av nedsättningarna ovan mot-
svarar det föreslagna priset för fritt finansierade objekt ca 561 euro per 
kvadratmeter våningsyta i nuvärde (03/2016, index 1907), då arrendets 
teoretiska effekt på boendekostnaderna med beaktande av nedsätt-
ningarna ovan blir ca 2,24 euro/m² vy i månaden.

Arrendet för LPA-tomter

Årsarrendena för bilplatstomterna (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 
och 49272/2 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per 
kvadratmeter tomtyta enligt vedertagen praxis.

Arrendetid

Arrendetiden föreslås vara cirka 65 år. Arrendetiden går då ut 
31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kopio asemakaavasta nro 12010
2 Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11950
3 Tonttitiedot

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 592

HEL 2016-003787 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Hopealaak-
son ja Kaitalahden laajennuksen asemakaavaan ja asemakaavan muu-
tokseen nro 11950 sekä Haakoninlahti 1:n asemakaavaan nro 12010 
merkityt jäljempänä mainitut asuinkerrostalotontit (AK), asuinrakennus-
ten tontit (A), erityisasumisen tontin (AKS) ja autopaikkatontit (LPA) tai 
niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) 49183/2-5, 49271/1-2, 49272/1 ja 
49276/1, asuinrakennusten tonttien (A) 49271/4, 49275/1 ja 49276/2 
sekä erityisasumisen tontin (AKS) 49271/6 vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asunto-
jen ja valtion korkotukemien vuokra- ja asumisoikeustuotannon osalta 
35 euroa sekä jälleenmyynnin osalta sääntelemättömän asuntotuotan-
non (tontti 49271/2) osalta 42 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntoton-
tilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 19 eu-
roa.
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Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa. 

2 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta 
tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asuinrakennusoikeu-
den osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaatte-
in 80 % 31.12.2019 saakka.

Tämän lisäksi edellä mainittujen asuntotonttien vuosivuokrista myönne-
tään vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suun-
nitellun joukkoliikennesillan (siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan 
vuoden alkuun saakka. 

Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Autopaikkatonttien (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 vuo-
sivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä 
(1) euroa. 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikoitus-alu-
eiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 573 (610)
Stadsfullmäktige

Kaj/11
22.06.2016

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

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 191

HEL 2016-003787 T 10 01 01 02

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasa-
lo) Hopealaakson ja Kaitalahden laajennuksen asemakaavaan ja ase-
makaavan muutokseen nro 11950 sekä Haakoninlahti 1:n asemakaa-
vaan nro 12010 merkityt jäljempänä mainitut asuinkerrostalotontit (AK), 
asuinrakennusten tontit (A), erityisasumisen tontti (AKS) ja autopaikka-
tontit (LPA) tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin: 

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) 49183/2-5, 49271/1-2, 49272/1 ja 
49276/1, asuinrakennusten tonttien (A) 49271/4, 49275/1 ja 49276/2 
sekä erityisasumisen tontin (AKS) 49271/6 vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asunto-
jen ja valtion korkotukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen osalta 
35 euroa sekä sääntelemättömien asuntojen osalta 42 euroa.

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

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntoton-
tilta.

Asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra 
määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 19 eu-
roa.

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa. 

2 
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Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään valtion tukemilta 
tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin asuinrakennusoikeu-
den osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta kohteilta vastaavin periaatte-
in 80 % 31.12.2019 saakka.

Tämän lisäksi edellä mainittujen asuntotonttien vuosivuokrista myönne-
tään vuokrasuhteen alkamisesta lukien 10 %:n alennus alueelle suun-
nitellun joukkoliikennesillan (siltayhteys) käyttöönottovuotta seuraavan 
vuoden alkuun saakka. 

Edellä mainittujen alennusten päätyttyä asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

3

Autopaikkatonttien (LPA) 49183/1, 49271/3, 49271/5 ja 49272/2 vuo-
sivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana yhtä 
(1) euroa. 

4

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien ja autopaikoitus-alu-
eiden vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudate-
taan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 198
Detaljplaneändring för tomterna 33054/1, 10 och 11 och områden för 
närrekreation i Kårböle (nr 12359, naturskyddsområdet Kärrparken i 
Magnuskärr)

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomterna 1, 10 och 11 och områden för 
närrekreation i kvarteret 33054 i 33 stadsdelen (Kårböle, Magnuskärr) 
enligt ritning nr 12359, daterad 20.10.2015, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 kartta, päivätty 
20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 selostus, päivätty 
20.10.2015, täydennetty 8.3.2016

3 Tilastotiedot
4 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

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

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Hakija Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
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generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Sähköverkko Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller för naturskyddsområdet Kärrparken som 
ligger i Magnuskärr. Detaljplaneändringen går ut på att utvidga gränser-
na för det befintliga naturskyddsområdet i syfte att skapa lämpliga för-
hållanden för de typiska arterna för kärrtypen. Två nya tomter för fri-
stående småhus har planerats i områdets västra kant. Tomten i natur-
skyddsområdets kant har minskats och en del av tomten har anslutits 
till naturskyddsområdet. Ungdomscentralens tomt som har varit i 
Helsingfors kyrkliga samfällighets ägo ändras till bostadstomter i södra 
delen av området.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 519 m².

Förverkligandet av detaljplanen har en särskild inverkan på att natur-
skyddsområdet utvidgas och har alltså positiva effekter för naturen och 
landskapet. Att naturskyddsområdet i kärret utvidgas förbättrar förut-
sättningarna att anpassa sig till klimatförändringen i och med att den 
naturliga fördröjningen av dagvatten främjas. Dessutom medför detalj-
planeändringen att utbudet av fristående småhus som passar in i det 
övriga byggnadsbeståndet i området ökar i den färdiga samhällsstruk-
turen.

Helsingfors stad äger naturskyddsområdet och parken. Tomterna 
33054/10 och 11 är i privat ägo och tomten 33054/1 ägs av Helsingfors 
kyrkliga samfällighet. Planläggningen inleddes på Helsingfors stads 
miljöcentrals och Helsingfors kyrkliga samfällighets initiativ.

Stadsplaneringsnämnden framställde att förslaget till detaljplan ska 
godkännas. Förslaget hölls offentligt framlagt och utlåtanden gavs om 
förslaget. I utlåtandena ville man säkerställa att höjningen av vatteny-
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tan inte medför olägenheter för småhustomterna. Inga ändringar gjor-
des i förslaget.

Anmärkningar framställdes inte.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar. Detaljplaneänd-
ringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Den utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med förslaget 
till ny generalplan.

Utgångspunkter för området och nuläge

Området ligger i småhusområdet Magnuskärr i norra Helsingfors och 
gränsar till Tavastehusleden och Centralparken. Småhusområdet har i 
sinom tid bebyggts till ett frontmannahusområde och man har strävat 
att bevara samma skala också i nybyggandet. Detaljplaneområdet ut-
gör i huvudsak naturskyddsområde och närrekreationsområde i Mag-
nuskärr och ligger i mitten av småhusområdet.

Enligt den gällande detaljplanen (2003) utgör området område för när-
rekreation (VL) i vilket det anges en gräns för naturskyddsområdet (sl), 
en gräns för transformatorstationens byggnadsyta och en normativ fri-
luftsförbindelse. I kvarteret 33054 utgör tomten 1 kvartersområde för 
kyrkor och andra församlingsbyggnader (YK) och tomterna 10 och 11 
kvartersområde för småhus (AO) för vilka byggrätten anvisas med tom-
texploateringstalet 0,25.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Skriftliga åsikter har inte framförts om detaljplaneändringen under dess 
beredningstid. Utlåtandena från beredningsfasen anges i sammandrag 
under punkten Suunnittelun vaiheet (Planeringsfaser) i detaljplanebe-
skrivningen.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Stadsplaneringsnämnden framställde 20.10.2015 att förslaget till detalj-
plan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 
13.11–14.12.2015.

Anmärkningar

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan.

Utlåtanden
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Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Helen Ab, Helen El-
nät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), fastighets-
kontoret, byggnadstillsynsverket, nämnden för allmänna arbeten och 
miljönämnden.

NTM-centralen hade ingenting att påpeka i sitt utlåtande.

Miljönämndens och fastighetskontorets utlåtanden gällde höjningen av 
vattenytan som orsakas av åtgärderna för återställande i naturskydds-
området. Det konstaterades i utlåtandena att åtgärderna för återställan-
det ska planeras så att höjningen av vattenytan inte medför olägenhe-
ter för de befintliga bostadstomterna eller de planerade nya bostads-
tomterna vid kärret. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
konstaterade i sitt utlåtande att de allmänna vattenledningarna och av-
loppen i området är färdigt dragna och att förslaget till detaljplaneänd-
ring inte förutsätter att de ska flyttas. I övrigt hade samkommunen 
ingenting att påpeka om detaljplaneändringen. Nämnden för allmänna 
arbeten tillstyrker detaljplaneändringen om naturskyddsområdets gräns 
i förslaget bevaras på samma plats i riktningen mot Husfolksvägen. 
Detta gör det möjligt att på sedvanligt sätt underhålla och reparera ga-
tan.

Följande aktörer meddelade att de inte har någonting att yttra: Helen 
Ab, Helen Elnät Ab, byggnadstillsynsverket och NTM-centralen.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Utlåtandena ger ingen anledning till att ändra förslaget till detaljpla-
neändring. Detaljplanebeskrivningen har kompletterats i fråga om pla-
nerings- och behandlingsfaserna. Eftersom det inte har gjorts några 
ändringar i förslaget till detaljplan är det inte nödvändigt att framlägga 
förslaget på nytt.

Utförligare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanen genomförs medför inga kostnader för staden.

Till slut

Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för markägarna och 
det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (§ 685).
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Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga fram-
ställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 kartta, päivätty 
20.10.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12359 selostus, päivätty 
20.10.2015, täydennetty 8.3.2016

3 Tilastotiedot
4 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

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

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Hakija Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Sähköverkko Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
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generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 590

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Maunnuneva) korttelin nro 33054 tonttien nro 1, 10 ja 11 sekä lähivirki-
stysalueen asemakaavan muutoksen 20.10.2015 päivätyn piirustuksen 
nro 12359 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin peruste-
in.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0740_35, karttaruutu 681494, 682494

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 20.10.2015 päivätyn 33. kau-
punginosan (Kaarela, Maunnuneva) korttelin 33054 tonttien 1, 10 ja 11 
sekä lähivirkistysalueen asemakaavaehdotusta.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Nevapuiston luonnonsuojelualuetta, joka 
sijaitsee Maununnevalla. Asemakaavan muutoksessa laajennetaan 
olemassa olevan luonnonsuojelualueen rajoja, jotta suotyypin lajistolle 
voidaan luoda tarpeelliset puitteet. Alueen länsireunaan on suunniteltu 
kaksi uutta erillispientalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa 
tonttia on vastaavasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuo-
jelualueeseen. Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa ollut nuori-
sokeskuksen tontti alueen eteläosassa muutetaan asuintonteiksi.

Uutta asuntokerrosalaa syntyy 519 k-m2. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se laajen-
taa olevaa luonnonsuojelualuetta, joten sen vaikutukset ovat myöntei-
set luonnon ja maiseman kannalta. Neva-alueen luonnonsuojelualueen 
laajentaminen parantaa edellytyksiä ilmastonmuutoksen sopeutumi-
seen edistäen luonnonmukaista hulevesien pidätystä. Lisäksi kaa-
vamuutos lisää alueen muuhun rakennuskantaan sopivien erillispienta-
lojen tarjontaa valmiin yhdyskuntarakenteen piirissä.  

Helsingin kaupunki omistaa luonnonsuojelualueen ja puiston. Kaava-
alueen tontit 33054/10 ja 11 ovat yksityisomistuksessa ja tontin 
33054/1 omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Kaavoitustyö on käyn-
nistetty Helsingin ympäristökeskuksen ja Helsingin seurakuntayhtymän 
aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitety-
issä lausunnoissa haluttiin varmistaa, että vedenpinnan nousu ei saa 
aiheuttaa haittaa pientalotonteille. Kaavaehdotukseen ei tehty muutok-
sia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Pohjois-Helsingissä Maununnevan pientaloalueella, joka 
rajautuu Hämeenlinnanväylään ja Keskuspuistoon. Pientaloalue on ai-
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kanaan rakennettu rintamamiestaloalueeksi ja tätä mittakaavaa on py-
ritty säilyttämään myös uudisrakentamisessa. Kaava-alue on pääasias-
sa Maununnevan luonnonsuojelu- ja lähivirkistysaluetta, jotka sijaitse-
vat pientaloasutuksen keskellä. 

Voimassa olevassa asemakaavassa (2003) alue on lähivirkistysaluetta 
(VL), jossa on luonnonsuojelualueelle rajaus (sl), muuntamolle raken-
nusalan rajaus ja ohjeellinen ulkoilureitti. Korttelin 33054 tontti 1 on 
kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) 
ja tontit 10 ja 11 ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO), joiden raken-
nusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla 0,25.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavamuutoksesta ei ole valmisteluaikana esitetty kirjallisia mielipiteitä. 
Yhteenveto kaavan valmisteluaikana saaduista lausunnoista on esitetty 
kaavaselostuksen kohdassa Suunnittelun vaiheet.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.10.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.–
14.12.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kiinteistövirasto
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

ELY-keskuksen lausunnossa ei ollut huomautettavaa.  

Ympäristölautakunnan ja kiinteistöviraston lausunnot kohdistuivat luon-
nonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamaan vedenpin-
nan nousuun. Lausunnoissa todettiin, että ennallistamistoimenpiteet tu-
lee suunnitella siten, ettei vedenpinnan nousu aiheuta haittaa suon vie-
ressä oleville tai suunnitelluille uusille asuintonteille. Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut -konsernin lausunnossa todettiin, että aluetta palve-
levat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä kaa-
vamuutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Muutoin kuntayhtymällä ei 
ollut lausuttavaa. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavamuu-
tosta, mikäli ehdotuksen mukainen suojelualueen raja Perhekunnantien 
suuntaan säilyy paikallaan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen yl-
läpidon ja korjaamisen.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy, rakennusvalvontavirasto ja ELY-keskus.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.  
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen muka-
iselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 404

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavaehdotus vastaa luonnonsuojelualueen laajentamisen osal-
ta ympäristökeskuksen asemakaavan muutoshakemusta. Helsingin lu-
onnonsuojeluohjelmassa 2008–2017 ja myös uudessa ohjelmassa 
2015-2024 on esitetty, että Maununnevan luonnonsuojelualuetta laa-
jennetaan suokokonaisuuteen kuuluvalla pienialaisella luhtaisella ruo-



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 584 (610)
Stadsfullmäktige

Kaj/12
22.06.2016

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

hokorvella. Asemakaavan muutoksessa tämä 0,09 hehtaarin kokoinen 
laajennusosa osoitetaan luonnonsuojelualueeksi.

Maununnevan luonnonsuojelualueen hoidon tavoitteena on palauttaa 
suon vesitasapaino luonnontilaisemmaksi nostamalla suon vedenpin-
taa ja sitä kautta ennallistamalla kasvillisuutta. Ennallistamistoimenpite-
et, kuten Maununnevan itäkoilliseen laskevan ojan patoaminen, nosta-
vat vedenpintaa etenkin luonnonsuojelualueen pohjois- ja itäosissa. 

Kaavamuutoksen ja rakentamisen yhteydessä tulee varmistaa, ettei 
kaavamuutosalueen alueen uusille erillispientalotonteille aiheudu hait-
taa luonnonsuojelualueen ennallistamistoimenpiteiden aiheuttamasta 
vedenpinnan noususta.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.12.2015 § 523

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksessa olemassa olevaa luonnonsuojelualuetta 
laajennetaan. Alueen länsireunaan on suunniteltu kaksi uutta erillispi-
entalotonttia. Luonnonsuojelualueen laidassa olevaa tonttia on vastaa-
vasti pienennetty ja osa tontista on liitetty luonnonsuojelualueeseen.

Nykyisen suojelualueen raja Perhekunnantien suuntaan säilyy paikal-
laan. Tämä mahdollistaa kadun tavanomaisen ylläpidon ja korjaamisen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemaavan muutosta nro 12359 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
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olli.haanpera(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 288

HEL 2014-012297 T 10 03 03

Ksv 0740_35, Vannetie 63 ja 65, Juoksuhaudantie 37, karttaruudut 681494, 682494

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 20.10.2015 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) 
korttelin 33054 tonttien 1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueen asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12359 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
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§ 199
Detaljplaneändring för kvarteret 45486 och gatu-, närrekreations- 
och skyddsgrönområden i Botby (nr 12368, Borgherregränden 10)

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för kvarteret 45486 och gatu-, närrekreations- 
och skyddsgrönområden i 45 stadsdelen (Botby, Botbyåsen) enligt rit-
ning nr 12368, daterad 1.12.2015, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 

1.12.2015, täydennetty 22.3.2016
3 Sijaintikartta
4 Tilastotiedot
5 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

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

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
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ordning
Helen Sähköverkko Oy Kommunalbesvär, godkännande av 

generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Hakija Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen gör det möjligt att ansluta det oanlagda och obehövliga 
gatuområdet (Borgpasset) och små remsor med park- och skyddsgrön-
område till tomten 45486/1. Ändringen underlättar underhållet av den i 
detaljplanen skyddade byggnaden. Tomtens användningsändamål 
ändras från kvartersområde för allmänna byggnader till kvartersområde 
för industri- och lagerbyggnader för att motsvara den nuvarande och 
planerade användningen.

I detaljplaneändringen ansluts gatuområdet Borgpasset och remsor av 
den angränsande parken och skyddsgrönområdet till tomten. De här 
områdena upptas i detaljplanen som del av område som ska planteras. 
Tomtens användningsändamål ändras till kvartersområde för industri- 
och lagerbyggnader (T). Den nuvarande skyddsbestämmelsen som 
gäller stenmagasinet bevaras oförändrad. Vid det nuvarande Borgpas-
set upptas en 3 m bred ledningsgränd för underjordiska ledningar som 
löper genom tomten. Detaljplaneändringen påverkar inte byggrätten på 
tomten.

Tomten 45486/1 är i privat ägo. De övriga områdena är i stadens ägo. 
Detaljplanearbetet har inletts på ansökan av tomtens ägare.

Stadsplaneringsnämnden framställde att förslaget till detaljplan ska 
godkännas. Förslaget hölls offentligt framlagt och utlåtanden gavs om 
förslaget. Inga anmärkningar framfördes.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar. Detaljplaneänd-
ringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Den utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med förslaget 
till ny generalplan.
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Utgångspunkter för området och nuläge

Området ligger i Botbyåsens industriområde bredvid Österleden och 
Borgbergsparken. I omgivningen finns småindustri- och lagerbyggna-
der i olika åldrar. De markområden som numera hör till parken och 
skyddsgrönområdet i ändringsområdet har iståndsatts som gräsmatta 
av tomtägaren. På tomten finns ett stenmagasin som byggts på 1800-
talet och som i tiderna har hört till Botby gård. Efter användningen för 
jordbruk har det fungerat som småindustrilokal och numera som lager.

För området gäller två detaljplaner (1986, 2012). Enligt detaljplanerna 
är tomten 45486/1 kvartersområde för allmänna byggnader och anvisat 
för stadens behov (Y-k) och stenmagasinet på tomten är skyddat. Det 
oanlagda Borgpasset har upptagits som en gata som reserveras för 
gång- och cykeltrafik. Tomten angränsar till ett skyddsgrönområde 
(EV), ett närrekreationsområde (VL) och en landsväg (LT).

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring 
blivit väckt med en skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplane-
avdelning, som åtföljdes av ett program för deltagande och bedömning 
(daterat 21.9.2015) och utkastet till detaljplan.

Programmet för deltagande och bedömning och utkasten till detaljpla-
neändring och detaljplanebeskrivning hölls framlagda 5–30.10.2015. 
Det har inte framförts några åsikter i anslutning till beredningen av de-
taljplaneändringen.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Stadsplaneringsnämnden framställde 1.12.2015 att förslaget till detalj-
plan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 
15.1–15.2.2016.

Anmärkningar

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan.

Utlåtanden

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Helen Elnät Ab, 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), stadsmuseet, rädd-
ningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljöcentralen.

De som gav utlåtande hade ingenting att påpeka om förslaget till detalj-
plan.
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Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Utlåtandena ger ingen anledning till att ändra förslaget till detaljpla-
neändring. Detaljplanebeskrivningen har kompletterats i fråga om pla-
nerings- och behandlingsfaserna. Eftersom det inte har gjorts några 
ändringar i förslaget till detaljplaneändring är det inte nödvändigt att 
framlägga förslaget på nytt.

Utförligare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanen genomförs medför inga kostnader för staden.

Slutligen

Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för markägarna och 
det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (§ 685).

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga fram-
ställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 

1.12.2015, täydennetty 22.3.2016
3 Sijaintikartta
4 Tilastotiedot
5 Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Bilagematerial

1 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag



Helsingfors stad Protokoll 13/2016 590 (610)
Stadsfullmäktige

Kaj/13
22.06.2016

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

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

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Helen Sähköverkko Oy Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

Hakija Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 591

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, 
Vartioharju) korttelin nro 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojavihera-
lueiden asemakaavan muutoksen 1.12.2015 päivätyn piirustuksen nro 
12368 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.   
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.3.2016

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0749_17, Linnanherrankuja 10

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 1.12.2015 päivätyn 45. kau-
punginosan (Vartiokylä) korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja -su-
ojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen.   

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman 
katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistalei-
den liittämisen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun 
rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueek-
si nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään Linnansolan katualue ja 
kaistaleita viereisestä puistosta ja suojaviheralueesta. Nämä alueet 
merkitään kaavassa istutettavaksi alueen osaksi. Tontin käyttötarkoitus 
muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Nykyi-
nen kivimakasiinia koskeva suojelumääräys säilytetään ennallaan. 
Nykyisen Linnansolan kohdalle merkitään 3 m leveä johtokuja tontin 
läpi kulkevia maanalaisia johtoja varten. Kaavamuutoksella ei ole vai-
kusta tontin rakennusoikeuden määrään.

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin 
omistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuk-
sen johdosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot.

Muistutuksia ei esitetty. 
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.  

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vartioharjun teollisuusalueella Itäväylän ja Linnavuoren-
puiston vieressä. Naapurustossa on vaihtelevan ikäisiä pienteollisuus- 
ja varastorakennuksia. Muutosalueen nykyisin puistoon ja suojavihera-
lueeseen kuuluvat maa-alat on kunnostettu tontinomistajan toimesta 
nurmikoksi. Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan kuulunut 1800-lu-
vulla rakennettu kivimakasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen toimi-
nut pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (1986, 2012). Kaavojen mu-
kaan tontti 45486/1 on yleisten rakennusten korttelialuetta ja osoitettu 
kaupungin tarpeisiin (Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimakasiini on suojeltu. 
Rakentamaton Linnansola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle vara-
tuksi kaduksi. Tontti rajoittuu suojaviheralueeseen (EV), lähivirkistysa-
lueeseen (VL) ja maantiehen (LT).         

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 21.9.2015) ja asemakaavaluonnos.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja 
selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 5.–30.10.2015. Kaavamuutok-
sen valmisteluun liittyen ei esitetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
1.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.–
15.2.2016. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) 
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 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. 
Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osal-
ta.  

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen muka-
iselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 22

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartiokylän (45. ko) 
asemakaavan muutoksesta nro 12368:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosesi-
tykseen nro 12368. 

Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset on riittävällä tavalla otettu kaavo-
ituksessa huomioon.

Esittelijä
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pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 54

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia ympäristöön, liikenteeseen ja 
virkistysalueen käyttöön. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutoksesta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12368 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 37

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvio kaavamuutosta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman 
katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistalei-
den liittämiseen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun 
rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten raken-
nusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueek-
si nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on työpaikka-aluetta ja puiston 
osalta virkistysaluetta ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Asemakaavan muuto-
sehdotus on yleiskaavan mukainen.

Tontilla on Puotilan kartanoon kuulunut 1800-luvulla rakennettu luon-
nonkivistä muurattu makasiini. Se on maatalouskäytön jälkeen toiminut 
pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona. 

Kivimakasiini on voimassa olevassa kaavassa suojeltu ja sitä ei saa 
purkaa (sr). Suojellun rakennuksen kylkeen on rakennettu pienikokoi-
nen siipirakennus. Rakennuksen suojelumääräys säilyy kaavamuutok-
sessa ennallaan. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 375

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Ksv 0749_17, Linnanherrankuja 10

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 1.12.2015 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) 
korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden ase-
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makaavan muutosehdotuksen nro 12368 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

   Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 200
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-007250, 2016-007251, 2016-007253, 2016-007255, 2016-007256

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Pertti Villo m.fl. om avsaknaden av invånarlo-
kaler i Stapelstaden

 Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om överskottsmassor 
vid jordbyggnadsarbeten

 Motion av ledamoten Tomi Sevander m.fl. om förbättring av gatusä-
kerheten i Sandvikskajens område

 Motion av ledamoten Dan Koivulaakso m.fl. om tryggande av förut-
sättningarna för fortsatt rehabiliterande fångarbete

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 187, 188, 189, 190 (Kohdat 1 - 3) ja 200 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 190 (Kohta 4), 191, 192, 193, 194, 195, 196 ja 197 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 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 syntynyt virheellisessä 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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 198 ja 199 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu vi-

ranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-
sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
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

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 602 (610)
Kaupunginvaltuusto

22.06.2016

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

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

187, 188, 189, 190 (Kohdat 1 - 3) och 200 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

190 (Kohta 4), 191, 192, 193, 194, 195, 196 och 197 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 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 
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 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller 
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som 

söks 
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 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 
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 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
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildningsväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

198 och 199 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra myndighe-

ter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område 
där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

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

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär an-
ses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna 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

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun 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 inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet.

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: PB 10
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 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13701

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Sara Paavolainen
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Terhi Peltokorpi Veronika Honkasalo

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 01.07.2016.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 01.07.2016.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


