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Kokousaika 28.09.2016 18:00 - 23:12

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi poistui 19:08, poissa: 239§ - 256§
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja saapui 18:11, poissa: 236§, 237§
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Kousa, Tuuli saapui 18:07, poissa: 236§, 237§
Krohn, Minerva poistui 20:40, poissa: 239§ - 256§
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija saapui 18:11, poissa: 236§, 237§
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse saapui 18:07, poissa: 236§, 237§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa saapui 18:07, poissa: 236§, 237§
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima poistui 20:40, poissa: 239§ - 256§
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna saapui 18:45, poissa: 236§, 237§
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
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Landén, Maria varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen

saapui 18:08, poissa: 236§, 237§
Mithiku, Hanna varajäsen
Moisio, Elina varajäsen

saapui 20:40, poissa: 236§ - 238§
Nyholm, Henrik varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen

saapui 20:40, poissa: 236§ - 238§
Villo, Pertti varajäsen

saapui 20:04, poissa: 236§ - 238§
Vuorinen, Tuulikki varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

saapui 20:03, poissa: 236§ - 238§

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies

poissa: 238§
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

Asiantuntijat

Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Pohjolainen, Liisa opetustoimen johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja
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Heikkilä, Ollipekka kehittämispäällikkö
Erra, Erja projektinjohtaja

Puheenjohtaja

Mari Puoskari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
236-238 §, 240-255 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
239 §

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Peltonen hallintopäällikkö
236-238 §, 240-250 §, osa 251 §

Anna Villeneuve hallintoasiantuntija
239 §, osa 251 §, 252-256 §
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Tid 28.09.2016 18:00 - 23:12

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Puoskari, Mari stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Alanko-Kahiluoto, Outi avlägsnade sig 19:08, frånvarande: 

239§ - 256§
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja anlände 18:11, frånvarande: 236§, 

237§
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Kousa, Tuuli anlände 18:07, frånvarande: 236§, 
237§

Krohn, Minerva avlägsnade sig 20:40, frånvarande: 
239§ - 256§

Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija anlände 18:11, frånvarande: 236§, 

237§
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse anlände 18:07, frånvarande: 236§, 

237§
Nieminen, Jarmo
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa anlände 18:07, frånvarande: 236§, 

237§
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima avlägsnade sig 20:40, frånvarande: 

239§ - 256§
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna anlände 18:45, frånvarande: 236§, 

237§
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
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Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Valokainen, Tuomo
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Hyttinen, Nuutti ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Landén, Maria ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare

anlände 18:08, frånvarande: 236§, 
237§

Mithiku, Hanna ersättare
Moisio, Elina ersättare

anlände 20:40, frånvarande: 236§ - 
238§

Nyholm, Henrik ersättare
Taipale, Kaarin ersättare

anlände 20:40, frånvarande: 236§ - 
238§

Villo, Pertti ersättare
anlände 20:04, frånvarande: 236§ - 
238§

Vuorinen, Tuulikki ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

anlände 20:03, frånvarande: 236§ - 
238§

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Panhelainen, Pia temp. biträdande stadsdirektör
Malinen, Matti stf. finansdirektör
Sarvilinna, Sami stadsjurist

frånvarande: 238§
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Tapiolinna, Hilkka stf. stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
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Villeneuve, Anna förvaltningsexpert
Kari, Tapio kommunikationschef
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef

Sakkunniga

Pohjaniemi, Marju personaldirektör
Pohjolainen, Liisa utbildningsdirektör
Lehmuskoski, Ville verkställande direktör
Lähdetie, Artturi enhetsdirektör
Heikkilä, Ollipekka utvecklingschef
Erra, Erja projektdirektör

Ordförande

Mari Puoskari stadsfullmäktiges ordförande
236-238 §, 240-255 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
239 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
236-238 §, 240-250 §, delvis 251 §

Anna Villeneuve förvaltningsexpert
239 §, delvis 251 §, 252-256 §
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§ Asia

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

237 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

238 Kj/3 Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen
Anställning av innehavare av tjänsten som kanslichef och förordnande 
för en vakant tjänst

239 Ryj/4 Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
Projektplan för spårvagnarna för Jokerbanan

240 Kaj/5 Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitelman 
hyväksyminen
Projektplan för ett gemensamt lokalprojekt för stadsmiljösektorn

241 Kj/6 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torju-
misesta
Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om motarbe-
tande av olikvärdighet mellan områden

242 Kj/7 Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelu-
keskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä
Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om bolagise-
ring av affärsverket Helsingfors stads servicecentral

243 Kj/8 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite matkailun markkinointipisteen pe-
rustamisesta lentoasemalle
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om ett ställe för 
turistmarknadsföring på flygplatsen

244 Kj/9 Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotiaan Suomen muistamisesta
Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om uppmärksam-
mande av Finlands 100-årsjubileum

245 Ryj/10 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kahvilatoiminnan järjestämisestä 
Vaasanaukiolle
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om kaféverk-
samhet på Vasaskvären

246 Ryj/11 Valtuutettu Nina Hurun aloite roskakoreista
Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om papperskorgar

247 Ryj/12 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Töyrynummen urheilukentän suo-
jaamisesta moottoriajoneuvoliikenteeltä
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Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om förhindrande 
av trafik med motorfordon på Lidmalmens idrottsplan

248 Sj/13 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityi-
soppilaiden koulukuljetuksista
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om skoltranspor-
terna för specialelever med två olika hemadresser

249 Sj/14 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköin-
tialueen asfaltoimisesta
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om asfaltering av 
parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark

250 Sj/15 Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulukiusaamisen vähentämises-
tä tukioppilastoiminnan avulla
Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om minskning 
av skolmobbningen med hjälp av vänelevverksamhet

251 Sj/16 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingis-
sä
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om ett regionalt 
språkförsök i Helsingfors

252 Sj/17 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite digityöskentelyn käyttöönotosta
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om införande av 
digitalt arbete

253 Kaj/18 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kulkuyhteydestä Vuosaaren metroa-
semalta Columbukseen
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om gångförbindel-
se från Nordsjö metrostation till köpcentret Columbus

254 Kaj/19 Valtuutettu Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om inkvartering av 
bostadslösa i containrar

255 Kaj/20 Valtuutettu Helena Kantolan aloite 200 konttiasunnon rakentamiseksi
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om byggande av 
200 containerbostäder

256 -/21 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 236
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
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§ 237
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Helena Kantola ja Otso Kivekäs sekä varatarkastajiksi valtuutetut 
Yrjö Hakanen ja Terhi Koulumies.

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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§ 238
Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen

HEL 2016-008036 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita OTL, VT, FM Sami Sarvilinnan kansliapäällikön virkaan 
15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi 14 000 euron koko-
naiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin (johdon palk-
kausjärjestelmän vaativuusluokka 28).

Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä Sami Sarvilinnan hoita-
maan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä haet-
tavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta 
lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman var-
sinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava 
suljetuin lipuin.

Valtuutettu Osku Pajamäki ehdotti valtuutettu Pentti Arajärven kannat-
tamana, että päätös muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto päättää valita hakijoista ansioituneimman VTM, 
OTK Ritva Viljasen kansliapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitse-
män vuoden määräajaksi 14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin (johdon palkkausjärjestelmän vaativuus-
luokka 28).

Samalla kaupunginvaltuusto päättää määrätä Ritva Viljasen hoitamaan 
avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä haettavaksi 
julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Kaupunginvaltuusto toteaa, että Ritva Viljanen on hakijoista ansioitu-
nein hakuilmoituksessa esitetyillä kriteereillä.  Hakijoiden ansiot ilmene-
vät liitteestä 1. Seuraavassa on vertailtu kolmen haastattelujen pohjalta 
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kärkeen nousseiden hakijoiden ansioita. Hakijoiden vertailu on tehty 
hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella.

Ritva Viljanen

Oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteen maisteri

Johtamiskokemus

Ritva Viljanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin kaupungin 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana. Johtamisvastuulle kuuluu 14 
virastoa ja useita yhtiöitä ja säätiöitä. Taloudellinen vastuu on noin 900 
miljoonaa euroa ja ao. tehtävissä työskentelee 9000 ihmistä. Vuosina 
2012-2014 hän vastasi lisäksi kaupungin henkilöstöasioista. Apulais-
kaupunginjohtaja esittelee vastuualueensa asiat kaupunginhallitukses-
sa. Lisäksi Viljanen on ollut sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupun-
ginjohtajan ensimmäinen sijainen ja vastannut myös näiden asioiden 
esittelystä sijaisuusaikoinaan.

Aiemmin Ritva Viljanen on ollut 2003-2012 sisäasiainministeriön kans-
liapäällikkö, jossa hänen johtamisvastuulleen kuului 11 000 työntekijää 
ja taloudellinen vastuu oli 1,2 miljardia. Sisäministeriölle kuuluivat hä-
nen ollessaan kansliapäällikkö mm. kunta- ja alue-hallintoasiat, maa-
hanmuutto ja sisäinen turvallisuus.

Tätä ennen Ritva Viljanen työskenteli keskushallinnon viraston, Väestö-
rekisterikeskuksen ylijohtajana vuosina 1997-2012, sisäasianministe-
riön hallitusneuvoksena ja aluehallintoyksikön päällikkönä 1992 - 1997, 
oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena 1989-1992  ja valtiovarain-
ministeriössä useissa eri viroissa 1982 - 1989.

Muu työkokemus

Nykyisin Ritva Viljanen on oman työnsä ohella mm. kuntatyönantajien 
KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja ja Kunnallisen virkariitalautakunnan 
puheenjohtaja. Lisäksi hän on Metropolian hallituksen jäsen ja Turun 
yliopiston hallituksen jäsen. Hänet on kutsuttu jäseneksi Koulutuksen 
kansalliseen arviointineuvostoon.

Ritva Viljanen on ollut alue- ja lääninhallintouudistuksen projektijohtaja, 
valtion liikelaitosuudistuksen projektipäällikkö sekä sisäisen turvallisuu-
den ohjausryhmän puheenjohtaja kolmen ohjelmakauden ajan. Lisäksi 
hän on ollut lukuisissa muissa valtakunnallisesti keskeisissä hankkeis-
sa puheenjohtajana ja jäsenenä.

Merkittävin kansainvälinen kokemus on työskentely EU:n sisäisen tur-
vallisuuden ministerineuvostossa ja koordintointitehtävä Suomen pu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 5 (304)
Kaupunginvaltuusto

Kj/3
28.09.2016

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

heenjohtajakaudella kokonaisuudessaan 2005-2007. Hän on toiminut 
myös Baltic Sea Task Forcen puheenjohtajana.

Kehittäminen

Ritva Viljanen on ammattilaisten äänin valittu kolmesti vuoden hallinnon 
kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Suurimpina saavutuksina Helsingin kau-
pungilla voidaan pitää erityisesti sitä, että Ritva Viljasen kaudella kau-
pungin toisen asteen ammattikoulupaikkoihin saatiin merkittävä lisäys 
ja nykyisin kaikki peruskoulun päättäneet pääsevät toiselle asteelle tai 
koulutuksen tukitoimeen. Lisäksi on käynnistetty tulevaisuuden koulun 
suunnittelu ja sitä toteuttava digiloikka ohjelma. Lisäksi on perustettu 
respa, ohjaamo ja maahanmuuttajien osaamiskeskus, joilla pyritään tu-
kemaan nuorten ja maahanmuuttajien asemaa.

Helsinkiin on Ritva Viljasen kaudella päätetty tehdä useita kulttuuri-in-
vestointeja. Tällaisia ovat keskustakirjasto, Tanssin talo, Helsingin kau-
punginmuseon uudet tilat HAM, uusi kaupunginmuseo ja museoiden 
yhteinen kokoelmakeskus. Lisäksi olympiastadionin kunnostus etenee.

Tuula Saxholm

Kauppatieteiden maisteri, Finance for Executives (1/5 EMba) (Aalto-
yliopisto)

Johtamiskokemus

Tuula Saxholm on toiminut Helsingin kaupungin va. kansliapäällikkönä 
5.2016 lähtien. Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginval-
tuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnit-
telu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä. Kanslia-päällikkö vastaa vi-
raston toiminnasta.

Tuula Saxholmin vakinainen virka on v. 2014 lähtien Helsingin kaupun-
gin rahoitusjohtaja. Hänen johtamansa talous- ja suunnitteluosasto 
huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta kaupungin st-
rategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä kon-
serniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan talouden 
torjuntaan liittyvistä tehtävistä. Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa 
aluerakentamisprojektien ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimi-
sessa. Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Lisäk-
si osasto huolehtii viraston talousasioista ja henkilöstökassatoiminnas-
ta. Osastolla työskentelee noin 100 henkilöä. Osaston vastuulle kuuluu 
koko kaupungin talousarvio.

Sitä ennen Tuula Saxholm on toiminut 2005-2013 Helsingin kaupungin 
talousarviopäällikkönä, jolloin hänen johtamansa osaston toimialaan 
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kuuluivat mm. kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu (kaupungin 
talousarvion valmistelu) sekä kaupungin strategian valmistelu.

Tuula Saxholm on toiminut myös Helsingin kaupungin hallintopäällikkö-
nä 1995-2005.

Muu työkokemus

Tuula Saxholm on toiminut henkilöstösuunnittelijana 1991-1995 sekä 
yksityisellä sektorilla mm. talousyhteyshenkilönä Nokia Data System-
sissä.

Sami Sarvilinna

Oikeustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, lisäksi Master in Public 
Policy (Princeton University) ja Magister Juris in European and Compa-
rative law (Oxford University)

Johtamiskokemus

Sami Sarvilinna on toiminut Helsingin kaupunginlakimiehenä v. 2007 
lähtien. Kaupunginlakimies on kaupunginkansliaan (aiemmin hallinto-
keskukseen) kuuluvan oikeuspalvelut-osaston päällikkö. Osaston hen-
kilöstömäärä on 40 ja budjetti noin 3 miljoonaa euroa. Oikeuspalvelut 
on Helsingin kaupunkikonsernin oikeudellinen asiantuntijaorganisaatio, 
joka huolehtii keskitetysti konsernin oikeudellisista palveluista ja kau-
pungin edunvalvonnasta.  Oikeuspalvelut mm. neuvoo ja ohjaa oikeu-
dellisissa kysymyksissä, edustaa ja avustaa oikeudenkäynneissä, jär-
jestää tarvittaessa koulutusta sekä laatii ohjeita ja malleja käytännön 
toiminnan tueksi.

Sami Sarvilinnan aiempi työura on ollut oikeusministeriössä, jossa hän 
on työskennellyt mm. hallitusneuvoksena / vanhempana hallitussihtee-
rinä / hallitussihteerinä vv. 2000-2007  (alaisia on ollut korkeintaan 15).

Muu työkokemus

Sami Sarvilinna on työskennellyt oikeusministeriössä vv. 1992 - 2000 
eri tehtävänimikkeillä ja Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina 
2000 – 2006.

Sami Sarvilinna on Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsen 2016 – ja Malmin-
kartanon Kiinteistöt Oy:n / Heka Malminkartano Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja 2007 – 2012.

Yhteenveto arvioinnista

Kaupunginvaltuusto toteaa, että vertailussa kiinnitettiin huomiota, ha-
kuilmoituksessa mukaisesti, kokemukseen johtamistehtävistä laaja-
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alaisessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja –hallinnon 
tuntemusta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävis-
tä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvot-
telutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten 
sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää 
myös sujuvaa englannin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kan-
sainvälisiä verkostoja.

Ritva Viljasella on hakijoista selvästi laaja-alaisin johtamiskokemus 
suurista organisaatioista. Hän on ainoa, jolla on myös kokemusta esit-
telystä kaupunginhallituksessa. Hänellä on vankka julkistalouden ja – 
hallinnon tuntemus, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä 
tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyvät vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ul-
koisten sidosryhmien kanssa. Hänellä on näyttöä kansainvälisestä toi-
minnasta eli hänen osaamisensa ja näyttönsä vastaavat hakuilmoituk-
sessa esitettyjä painotuksia.

Kaupunginvaltuusto toteaa edelleen, että Tuula Saxholmilla on pitkäai-
kainen kokemus kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta. Myös 
kaupungin strategioiden valmistelu, aluerakentamisprojektien ohjaus ja 
asuntopolitiikan koordinointi sekä hallinnon yleinen kehittäminen kuulu-
vat hänen johtamalleen osastolle. Hän on myös perehtynyt konsernioh-
jaukseen. Hän on toiminut kansliapäällikön sijaisena ja va. kansliapääl-
likkönä nykyisessä kaupunginkansliassa.

Sami Sarvilinnan osalta kaupunginvaltuusto toteaa, että hänen johta-
miskokemuksensa on juridisiin kysymyksiin erikoistuneesta yksiköstä. 
Hänen työkokemuksensa painottuu oikeudellisiin asioihin. Kaupungin-
lakimiehenä hän on oikeusasioiden yhteydessä perehtynyt kaupungin 
organisaatioon ja edustanut kaupunkia laajoissa ja merkityksellisissä 
oikeudellisissa asioissa. Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuiten-
kaan kuulu strategian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai 
toimintaan kuuluvat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muuten 
kuin hänen oman osastonsa osalta. Siten hänen kokemustaan näiltä 
alueilta on pidettävä suhteellisen vähäisenä.

Vertailtaessa puolestaan Viljasta ja Saxholmia Viljanen on pitkäaikai-
sen ja monipuolisen johtamiskokemuksensa, kehittämisansioidensa, 
kansainvälisten tehtäviensä ja esittelykokemuksensa perusteella an-
sioituneempi kuin Saxholm. Ritva Viljasen osaaminen ja näytöt vastaa-
vat hakijoista parhaiten niitä seikoja, jotka hakuilmoituksessa oli mainit-
tu.

Asiassa suoritettiin vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina 
toimivat valtuutetut Pentti Arajärvi ja Emma Kari.
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Toimitetussa vaalissa Sami Sarvilinna sai 46 ääntä, Ritva Viljanen 36 
ääntä, minkä lisäksi jätettiin yksi tyhjä äänestyslippu. Äänestyksestä oli 
poissa kaksi valtuutettua.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa OTL, VT, FM Sami Sarvilinnan kanslia-
päällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi.

Valtuuston kokous keskeytettiin uuden kansliapäällikön onnittelemista 
varten.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916
2 Valitun hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lu-
kien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. 

Hyväksytyn hallintosäännön (uusi hallintosääntö) 5 luvun 2 §:n mukaan 
keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö. Keskushallintoon kuuluvat kau-
punginkanslia, palvelukeskusliikelaitos, taloushallintoliikelaitos ja työter-
veysliikelaitos. Kansliapäällikkö toimii kaupunginkanslian päällikkönä. 
Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö suorittaa 
pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö nimitetään enintään 
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seitsemän vuoden määräajaksi ja hänen kanssaan tehdään johtajaso-
pimus. 

Kansliapäällikön virka on uusi virka kaupungin tulevassa organisaatios-
sa. Virka on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation voimaan-
tuloa, jotta kansliapäällikkö voi hoitaa uuden johtamisjärjestelmän täy-
täntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, 640 § perustaa kansliapäällikön vi-
ran ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyi, että 
virkaan valittu henkilö toimii lisäksi nykyisen kaupunginkanslian päällik-
könä 31.5.2017 asti päätösehdotuksessa ilmenevällä tavalla.

Kansliapäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 6.7. – 8.8.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
10.7.2016 sekä Metro-lehdessä 6.7.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi, Oiko-
tie.fi ja LinkedIn -palveluissa.

Uuden hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikön valitsee 
kaupunginvaltuusto.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa keskushallintoa, toimia kaupun-
ginkanslian päällikkönä ja toimialajohtajien esimiehenä sekä suorittaa 
pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhal-
lituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä. 

Uuden hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikön kelpoi-
suusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamis-
tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin edellytettävän 
kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, 
vankkaa julkistalouden ja – hallinnon tuntemusta, näyttöä vahvaa stra-
tegista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaami-
sesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteis-
työtä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva 
kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen tai-
toa ja kykyä ylläpitää ja edistää kansainvälisiä verkostoja. 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. 
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Virkaa haki hakuajan kuluessa 23 henkilöä. Liitteenä 1 on hakemusten 
perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa: 
Jyrki Heinonen, Marja-Leena Rinkineva, Sami Sarvilinna, Tuula Sax-
holm, Marianne Tikkanen, Marita Toikka ja Ritva Viljanen.

Hakijoita haastattelivat 15.8. - 16.8.2016 kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Os-
ku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, henki-
löstöjohtaja Marju Pohjaniemi sekä PD Personnel Helsinki Oy:n kon-
sulttijohtaja Taija Stoat.

Psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin viisi hakijaa: Jyrki Heinonen, 
Marja-Leena Rinkineva, Sami Sarvilinna, Tuula Saxholm ja Ritva Vilja-
nen.

Kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaati-
mukset. Vaikka hakijoiden työkokemus ja osaaminen vaihtelevat, heillä 
kaikilla on vahva osaaminen usealla viran toimenkuvaan kuuluvalla 
osa-alueella. Kaikilla on kokemusta organisaatioiden johtamisesta, or-
ganisaatiomuutosten johtamisesta tai niiden johtamiseen osallistumi-
sesta sekä vankka julkistalouden ja – hallinnon tuntemus. Kaikilla ar-
viointiin osallistuneilla on myös tarvittava kielitaito sekä tarvittava taito 
ja kyky pitää yllä ja edistää kansainvälisiä verkostoja. 

Hakijoiden ansiot ilmenevät liitteestä 1. Hakijoiden vertailu on tehty ha-
kemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella.

Kaupunginhallitus katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä 
haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikko-
jen perusteella, että Sami Sarvilinna on kansliapäällikön virkaan parhai-
ten soveltuva. Sami Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativis-
sa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat hänelle parhaat 
edellytykset keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja ke-
hittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänel-
lä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäis-
ten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä, päättää valittavan kanslia-
päällikön kanssa tehtävästä  johtamissopimuksesta. Johtajasopimus 
täydentää hallintosäännön ja viranhoitomääräyksen sisältöä. Siinä tar-
kennetaan kansliapäällikön ja pormestarin työnjakoa sekä sovitaan ta-
voitteiden asettamisesta, toteutumisen arvioinnista ja seurannasta. 
Johtajasopimuksessa on tarkoitus sopia myös vapaaehtoisen irtisanou-
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tumisen ehdoista tilanteessa, jossa kansliapäällikön toimintaan kohdis-
tuisi vakava luottamuspula.

Jotta valittavalla kansliapäälliköllä olisi toimivaltuudet johtaa nykyistä 
kaupunginkansliaa uuden organisaation aloittamiseen asti, kaupungin-
hallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se määräisi Sami Sarvilin-
nan hoitamaan nykyiseen organisaatioon kuuluvaa kansliapäällikön 
avointa virkaa 15.10.2016 alkaen 31.5.2017 asti oman virkansa ohella. 

Voimassa olevan hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran mää-
räaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen 
ottava viranomainen. Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kau-
punginhallitus voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi. Kau-
punginkanslian johtosäännön 14 §:n 1 momentin mukaan viraston pääl-
likön ottaa kaupunginvaltuusto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan vi-
ran julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa muun muassa kun ky-
symyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määrä-
ajaksi.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 808

HEL 2016-008036 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita OTL, VT, FM Sami Sarvilinnan kans-
liapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi 
14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin (johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokka 28).

Samalla kaupunginvaltuusto päättää määrätä Sami Sarvilinnan hoita-
maan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä haet-
tavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta 
lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

19.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ritva Viljanen, Tuula Saxholm

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen ja avoimen 
viran hoitamisen perusteluihin viran aloitusajankohdaksi muutetaan 
15.10.2016.

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:

Muutetaan ehdotus kuulumaan seuraavasti:

(2) Kaupunginvaltuusto päättää valita hakijoista ansioituneimman VTM, 
OTK Ritva Viljasen kansliapäällikön virkaan 4.10.2016 lukien seitse-
män vuoden määräajaksi 14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin (johdon palkkausjärjestelmän vaativuus-
luokka 28). 

(3) Samalla kaupunginvaltuusto päättää määrätä Ritva Viljasen hoita-
maan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä haet-
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tavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta 
lukien. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Ritva Viljanen on hakijoista ansioitunein 
hakuilmoituksessa esitetyillä kriteereillä.  Hakijoiden ansiot ilmenevät 
liitteestä 1. Seuraavassa on vertailtu kolmen haastattelujen pohjalta 
kärkeen nousseiden hakijoiden ansioita. Hakijoiden vertailu on tehty 
hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella. 

Ritva Viljanen

Oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteen maisteri

Johtamiskokemus

Ritva Viljanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin kaupungin 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana. Johtamisvastuulle kuuluu 14 
virastoa ja useita yhtiöitä ja säätiöitä. Taloudellinen vastuu on noin 900 
miljoonaa euroa ja ao. tehtävissä työskentelee 9000 ihmistä. Vuosina 
2012-2014 hän vastasi lisäksi kaupungin henkilöstöasioista. Apulais-
kaupunginjohtaja esittelee vastuualueensa asiat kaupunginhallitukses-
sa. Lisäksi Viljanen on ollut sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupun-
ginjohtajan ensimmäinen sijainen ja vastannut myös näiden asioiden 
esittelystä sijaisuusaikoinaan.

Aiemmin Ritva Viljanen on ollut 2003-2012 sisäasiainministeriön kans-
liapäällikkö, jossa hänen johtamisvastuulleen kuului 11 000 työntekijää 
ja taloudellinen vastuu oli 1,2 miljardia. Sisäministeriölle kuuluivat hä-
nen ollessaan kansliapäällikkö mm. kunta- ja alue-hallintoasiat, maa-
hanmuutto ja sisäinen turvallisuus.

Tätä ennen Ritva Viljanen työskenteli keskushallinnon viraston, Väestö-
rekisterikeskuksen ylijohtajana vuosina 1997-2012, sisäasianministe-
riön hallitusneuvoksena ja aluehallintoyksikön päällikkönä 1992 - 1997, 
oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena 1989-1992  ja valtiovarain-
ministeriössä useissa eri viroissa 1982 - 1989.

Muu työkokemus

Nykyisin Ritva Viljanen on oman työnsä ohella mm. kuntatyönantajien 
KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja ja Kunnallisen virkariitalautakunnan 
puheenjohtaja. Lisäksi hän on Metropolian hallituksen jäsen ja Turun 
yliopiston hallituksen jäsen. Hänet on kutsuttu jäseneksi Koulutuksen 
kansalliseen arviointineuvostoon.

Ritva Viljanen on ollut alue- ja lääninhallintouudistuksen projektijohtaja, 
valtion liikelaitosuudistuksen projektipäällikkö sekä sisäisen turvallisuu-
den ohjausryhmän puheenjohtaja kolmen ohjelmakauden ajan. Lisäksi 
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hän on ollut lukuisissa muissa valtakunnallisesti keskeisissä hankkeis-
sa puheenjohtajana ja jäsenenä.

Merkittävin kansainvälinen kokemus on työskentely EU:n sisäisen tur-
vallisuuden ministerineuvostossa ja koordintointitehtävä Suomen pu-
heenjohtajakaudella kokonaisuudessaan 2005-2007. Hän on toiminut 
myös Baltic Sea Task Forcen puheenjohtajana.

Kehittäminen

Ritva Viljanen on ammattilaisten äänin valittu kolmesti vuoden hallinnon 
kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Suurimpina saavutuksina Helsingin kau-
pungilla voidaan pitää erityisesti sitä, että Ritva Viljasen kaudella kau-
pungin toisen asteen ammattikoulupaikkoihin saatiin merkittävä lisäys 
ja nykyisin kaikki peruskoulun päättäneet pääsevät toiselle asteelle tai 
koulutuksen tukitoimeen. Lisäksi on käynnistetty tulevaisuuden koulun 
suunnittelu ja sitä toteuttava digiloikka ohjelma. Lisäksi on perustettu 
respa, ohjaamo ja maahanmuuttajien osaamiskeskus, joilla pyritään tu-
kemaan nuorten ja maahanmuuttajien asemaa.

Helsinkiin on Ritva Viljasen kaudella päätetty tehdä useita kulttuuri-in-
vestointeja. Tällaisia ovat keskustakirjasto, Tanssin talo, Helsingin kau-
punginmuseon uudet tilat HAM, uusi kaupunginmuseo ja museoiden 
yhteinen kokoelmakeskus. Lisäksi olympiastadionin kunnostus etenee.

Tuula Saxholm

Kauppatieteiden maisteri, Finance for Executives (1/5 EMba) (Aalto-
yliopisto)

Johtamiskokemus

Tuula Saxholm on toiminut Helsingin kaupungin va. kansliapäällikkönä 
5.2016 lähtien. Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginval-
tuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnit-
telu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä. Kanslia-päällikkö vastaa vi-
raston toiminnasta.

Tuula Saxholmin vakinainen virka on v. 2014 lähtien Helsingin kaupun-
gin rahoitusjohtaja. Hänen johtamansa talous- ja suunnitteluosasto 
huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta kaupungin st-
rategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä kon-
serniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan talouden 
torjuntaan liittyvistä tehtävistä. Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa 
aluerakentamisprojektien ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimi-
sessa. Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Lisäk-
si osasto huolehtii viraston talousasioista ja henkilöstökassatoiminnas-
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ta. Osastolla työskentelee noin 100 henkilöä. Osaston vastuulle kuuluu 
koko kaupungin talousarvio.

Sitä ennen Tuula Saxholm on toiminut 2005-2013 Helsingin kaupungin 
talousarviopäällikkönä, jolloin hänen johtamansa osaston toimialaan 
kuuluivat mm. kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu (kaupungin 
talousarvion valmistelu) sekä kaupungin strategian valmistelu.

Tuula Saxholm on toiminut myös Helsingin kaupungin hallintopäällikkö-
nä 1995-2005.

Muu työkokemus

Tuula Saxholm on toiminut henkilöstösuunnittelijana 1991-1995 sekä 
yksityisellä sektorilla mm. talousyhteyshenkilönä Nokia Data System-
sissä.

Sami Sarvilinna

Oikeustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, lisäksi Master in Public 
Policy (Princeton University) ja Magister Juris in European and Compa-
rative law (Oxford University)

Johtamiskokemus

Sami Sarvilinna on toiminut Helsingin kaupunginlakimiehenä v. 2007 
lähtien. Kaupunginlakimies on kaupunginkansliaan (aiemmin hallinto-
keskukseen) kuuluvan oikeuspalvelut-osaston päällikkö. Osaston hen-
kilöstömäärä on 40 ja budjetti noin 3 miljoonaa euroa. Oikeuspalvelut 
on Helsingin kaupunkikonsernin oikeudellinen asiantuntijaorganisaatio, 
joka huolehtii keskitetysti konsernin oikeudellisista palveluista ja kau-
pungin edunvalvonnasta.  Oikeuspalvelut mm. neuvoo ja ohjaa oikeu-
dellisissa kysymyksissä, edustaa ja avustaa oikeudenkäynneissä, jär-
jestää tarvittaessa koulutusta sekä laatii ohjeita ja malleja käytännön 
toiminnan tueksi.

Sami Sarvilinnan aiempi työura on ollut oikeusministeriössä, jossa hän 
on työskennellyt mm. hallitusneuvoksena / vanhempana hallitussihtee-
rinä / hallitussihteerinä vv. 2000-2007  (alaisia on ollut korkeintaan 15).

Muu työkokemus

Sami Sarvilinna on työskennellyt oikeusministeriössä vv. 1992 - 2000 
eri tehtävänimikkeillä ja Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina 
2000 – 2006.
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Sami Sarvilinna on Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsen 2016 – ja Malmin-
kartanon Kiinteistöt Oy:n / Heka Malminkartano Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja 2007 – 2012.

Yhteenveto arvioinnista

Kaupunginhallitus toteaa, että vertailussa kiinnitettiin huomiota, hakuil-
moituksessa mukaisesti, kokemukseen johtamistehtävistä laaja-alai-
sessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja –hallinnon tunte-
musta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä se-
kä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutai-
toja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidos-
ryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös 
sujuvaa englannin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kansainväli-
siä verkostoja.

Ritva Viljasella on hakijoista selvästi laaja-alaisin johtamiskokemus 
suurista organisaatioista. Hän on ainoa, jolla on myös kokemusta esit-
telystä kaupunginhallituksessa. Hänellä on vankka julkistalouden ja – 
hallinnon tuntemus, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä 
tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyvät vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ul-
koisten sidosryhmien kanssa. Hänellä on näyttöä kansainvälisestä toi-
minnasta eli hänen osaamisensa ja näyttönsä vastaavat hakuilmoituk-
sessa esitettyjä painotuksia.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Tuula Saxholmilla on pitkäaikai-
nen kokemus kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta. Myös 
kaupungin strategioiden valmistelu, aluerakentamisprojektien ohjaus ja 
asuntopolitiikan koordinointi sekä hallinnon yleinen kehittäminen kuulu-
vat hänen johtamalleen osastolle. Hän on myös perehtynyt konsernioh-
jaukseen. Hän on toiminut kansliapäällikön sijaisena ja va. kansliapääl-
likkönä nykyisessä kaupunginkansliassa.

Sami Sarvilinnan osalta kaupunginhallitus toteaa, että hänen johtamis-
kokemuksensa on juridisiin kysymyksiin erikoistuneesta yksiköstä. Hä-
nen työkokemuksensa painottuu oikeudellisiin asioihin. Kaupunginlaki-
miehenä hän on oikeusasioiden yhteydessä perehtynyt kaupungin or-
ganisaatioon ja edustanut kaupunkia laajoissa ja merkityksellisissä oi-
keudellisissa asioissa. Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuitenkaan 
kuulu strategian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai toi-
mintaan kuuluvat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muuten 
kuin hänen oman osastonsa osalta. Siten hänen kokemustaan näiltä 
alueilta on pidettävä suhteellisen vähäisenä.

Vertailtaessa puolestaan Viljasta ja Saxholmia Viljanen on pitkäaikai-
sen ja monipuolisen johtamiskokemuksensa, kehittämisansioidensa, 
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kansainvälisten tehtäviensä ja esittelykokemuksensa perusteella an-
sioituneempi kuin Saxholm. Ritva Viljasen osaaminen ja näytöt vastaa-
vat hakijoista parhaiten niitä seikkoja, jotka hakuilmoituksessa oli mai-
nittu.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Antti Koskela, Terhi Peltokorpi, Pilvi Torsti, Mirka 
Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen äänin 9 - 5 
(1 poissa).

Veronika Honkasalo, Antti Koskela, Terhi Peltokorpi, Pilvi Torsti ja Mir-
ka Vainikka jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen ja seuraavat perus-
telut:

Ritva Viljanen on hakijoista ansioitunein hakuilmoituksessa esitetyillä 
kriteereillä. Pilvi Torstin vastaehdotuksessa on vertailtu kolmen hakijan 
ansioita. Hakijoiden vertailu on tehty hakemusten, haastattelujen ja 
henkilöarvioinnin perusteella.

Perustelut eriävään mielipiteeseen jättäneet viittaavat Pilvi Torstin vas-
taehdotuksessa mainittuihin hakijoiden vertailuihin ja yhteenvetoon ar-
vioinnista.

05.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 239
Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksymi-
nen

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Raide-Jokerin kaluston hankesuunnitelman liikennelaitos –lii-
kelaitoksen johtokunnan esityksen 16.8.2016 § 132 mukaisesti siten, 
että

- Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kappa-
letta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja

- Hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja 
varaukset, on yhteensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) 
kustannustasossa 7/2016.

- Hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Raide-
Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuoteen 2021 
mennessä.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä osaltaan Raide-Jokerin 
kaluston hankinnan toteuttamiselle seuraavat yhteistyöehdot liikenne-
laitos –liikelaitoksen johtokunnan 16.8.2016 § 131 esityksen mukaises-
ti:

- Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymällä on raitioliikenteen tilaajana 
oikeus kilpailuttaa Raide-Jokeri –linjan liikenne haluamanaan ajankoh-
tana siten, että Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä saa vuokraso-
pimuksella Raide-Jokeri –linjaa varten hankittujen raitiovaunujen hallin-
nan luovuttaakseen raitiovaunut tarjouskilpailun voittaneen operaattorin 
käyttöön.

- Raitiovaunujen hallinnan luovutus voidaan toteuttaa joko siten, että 
Helsingin kaupungin liikennelaitos – liikelaitos vuokraa raitiovaunut pit-
käaikaisella vuokrasopimuksella suoraan Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymälle taikka siten, että Raide-Jokeria varten hankitut raitio-
vaunut siirretään erikseen sovittavan kalustoyhtiön omistukseen ja/tai 
hallintaan ja kalustoyhtiö vuokraa raitiovaunut Helsingin seudun liiken-
ne –kuntayhtymälle tarjouskilpailun voittaneen operaattorin käyttöön.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunni-
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telman valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n 
yhtymäkokouksessa siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n ope-
rointisopimuksen jatkamista myös nykyisen sopimuskauden 
päätyttyä. (Thomas Wallgren)

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Dan Koivulaakson kannat-
tamana, että valtuusto hyväksyy Raide-Jokerin kalustohankintaa kos-
kevan päätöksen kohdat 1 - 4. Samalla valtuusto edellyttää Raide-Jo-
kerin yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti, että HSL sitoutuu kattamaan rai-
tiovaunukaluston hankinnasta, ylläpidosta, omistamisesta ja hallinnoin-
nista HKL:lle aiheutuvat asianmukaiset toteutuneet kustannukset täysi-
määräisesti. 

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto hyväksyy Raide-Jokerin kalustohankintaa koske-
van päätöksen kohdat 1 - 4. 
Samalla valtuusto edellyttää Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirjan mukai-
sesti, että HSL sitoutuu kattamaan raitiovaunukaluston hankinnasta, yl-
läpidosta, omistamisesta ja hallinnoinnista HKL:lle aiheutuvat asianmu-
kaiset toteutuneet kustannukset täysimääräisesti. 

Jaa-äänet: 64
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Elina Moisio, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
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vi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 19
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero 
Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan 
Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Hanna Mithiku

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdo-
tusta.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Sara Paavolaisen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunni-
telman valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n 
yhtymäkokouksessa siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n ope-
rointisopimuksen jatkamista myös nykyisen sopimuskauden pää-
tyttyä.

2 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen han-
kesuunnitelman valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n yhtymä-
kokouksessa siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n operointisopimuk-
sen jatkamista myös nykyisen sopimuskauden päätyttyä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape 
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Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Harry Bogomoloff, Matti Niiranen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava

Tyhjä: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti 
Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2916 Raide-Joke-
rin raitiovaunujen hankesuunnitelmasta

2 Kokonaiskustannusarvio
3 Jokeri yhteiskäyttö, perustelumuistio
4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2016  HKL:N ja 

HSL:n välisestä yhteistyöpöytäkirjasta
5 Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirja
6 HSL:n hallituksen päätös 16.8.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Liikennelaitos –liikelaitoksen (HKL) tällä hetkellä käytössä oleva raitio-
vaunukalusto (122 kpl) muodostuu kolmesta eri raitiovaunutyypistä. 
Käytössä on korkealattiaisia nivelraitiovaunuja, peruskorjattuja osama-
talalattiaisia nivelraitiovaunuja ja täysin matalalattiaisia raitiovaunuja. 
Kalustoa ja voimassa olevan hankintasopimuksen mukaisesti vuosina 
2016 – 2018 toimitettavia uusia vaunuja (38 kpl) käytetään nykyisen 
raitiolinjaston ja kantakaupungin raitiolinjastoverkon tulevien laajennus-
ten tarpeisiin. 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2016 § 187 hyväksyä Raide-Jokerin 
hankesuunnitelman Helsingin kaupungin osalta liikennelaitos –liikelai-
toksen johtokunnan esityksen 14.4.2016 mukaisesti siten, että hanke-
suunnitelman mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 
2015) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa 
(alv 0 %, MAKU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista on 
yhteensä 84 milj. euroa.

Raide-Jokerin käyttöönottamiseksi tarvitaan investointeja paitsi raitio-
tien infrastruktuurin ja varikoiden rakentamiseen myös kaluston hankki-
miseen. Liikennöintiä ei ole mahdollista hoitaa olemassa olevalla kalus-
tolla.

Raide-Jokerin radan kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km si-
joittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linja on koko osuudel-
taan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu pääosin omalle ajouralle. 

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa on esitetty ratarakenne, pysäkit, 
katujärjestelyt yms. infrastruktuuriin liittyvät ratkaisut. Järjestelmän 
suunnittelussa pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon yh-
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teensopivuus muun pääkaupunkiseudun raideliikennejärjestelmän 
kanssa mm. teknisten ratkaisujen ja kaluston suhteen.

Raide-Jokerille järjestetään kaikissa valo-ohjatuissa risteämisissä etuu-
det muuhun liikenteeseen nähden. Keskimääräinen matkanopeus on 
hankesuunnitelman mukaan 25 km/h, kun tavanomaisen raitiovaunun 
vastaava on nykyisin noin 15 km/h. Ero johtuu liikennevaloetuuksien ja 
oman ajouran lisäksi huomattavasti nykyistä raitioverkkoa pidemmästä 
pysäkkivälistä.

Kaluston hankesuunnitelma

Liikennelaitos –liikelaitoksen esitys

Raide-Jokerin 15.6.2016 hyväksytyn hankesuunnitelman yhteydessä 
tehtyjen alustavien tarkastelujen jälkeen liikennelaitos -liikelaitos on jat-
kanut kalustohankinnan valmistelua. Liikennelaitos –liikelaitoksen joh-
tokunta esittää 16.8.2016 § 132, että Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä 
varten hankitaan 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä 
pitkiä raitiovaunuja siten, että hankkeen kokonaiskustannus, jossa on 
otettu huomioon varaosat ja varaukset, on yhteensä 107,9 miljoonaa 
euroa (ilman alv) kustannustasossa 7/2016.

Liikennelaitos –liikelaitoksen esitys on liitteenä 1.

Kalustotarpeen arviointi

Hyväksytyn hankesuunnitelman lähtökohdista

Raide-Jokeria tullaan liikennöimään nykyaikaisella, matalalattiaisella 
vaunukalustolla. Raide-Jokerin kaluston määrän ja vaunutyypin mitoi-
tukseen vaikuttavat seudun matkustajamääräennusteet, Helsingin, Es-
poon ja Vantaan pikaraitioverkkosuunnitelmat sekä Helsingin nykyinen 
raitiotiejärjestelmä, jonka suunnitellaan tulevaisuudessa yhdistyvän 
seudun pikaraitiotiejärjestelmään.

Raide-Jokerin 15.6.2016 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on alus-
tavasti tarkasteltu kaluston mitoitusta raitiotieinfran kannalta sekä ar-
vioitu kalustotarvetta mm. linjan vuorovälien ja eri vaunupituuksien mu-
kaan. Tarvittavan kaluston pituus on hankesuunnitelman lähtötiedoissa 
30 - 45 metriä, mutta ratageometrian suunnittelun lähtökohtana on ollut 
40 – 45 metriä pitkä kalusto. Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa mai-
nitaan, että Raide-Jokeri –linjan käynnistymisvaiheessa lähtökohtana 
on 2,4 metriä leveä vaunu, mutta radan suunnittelussa on myös varau-
duttu 2,65 metriä leveiden vaunujen käyttämiseen tulevaisuudessa, mi-
käli muulla pikaraitioverkostolla tulevaisuudessa päädyttäisiin tähän le-
veyteen.
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Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on lisäksi tarkasteltu Raide-Joke-
rin suhdetta pääkaupunkiseudun muuhun raitiotiejärjestelmään. Tässä 
yhteydessä suunnitelmassa arvioitiin, että Raide-Jokerin kalustotarve 
on 22 kpl 45 metrin vaunuja tai 26 kpl 30 metrin vaunuja sekä lisäksi 
kolme varavaunua. Kaluston kokonaisinvestoinniksi hankesuunnitel-
massa arvioitiin 85–95 milj. euroa.

Raide-Jokerin infrahankkeen suunnittelun lähtökohtana ovat kahteen 
suuntaan ajettavat raitiovaunut, joissa on ovet molemmilla puolilla vau-
nua. Kahteen suuntaan ajettavassa vaunussa etuna on, että ajosuun-
taa voidaan vaihtaa missä tahansa raitiolinjan kohdassa, jossa on vaih-
teet raiteiden välillä. Raiteenvaihtopaikkoja sijoitetaan linjalle noin kah-
den kilometrin välein. Tämä helpottaa radan suurempien kunnossapito-
töiden järjestämistä ja mahdollisten häiriötilanteiden hallintaa. Kahteen 
suuntaan ajettava vaunu ei tarvitse myöskään päätepysäkillä tilaa vie-
vää kääntösilmukkaa. Uusi raitiotieyhteys on kahteen suuntaan ajetta-
viin vaunuihin perustuvana helpommin toteutettavissa vaiheittain, kos-
ka päätepysäkki voi olla katuverkossa.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitel-
massa arvioidaan Raide-Jokeri-linjan kalustotarve mm. seuraavasti:

- Dynaamisen simuloinnin perusteella tehtyjen laskelmien mukaan kier-
toaika on 2:06:34 tuntia. 

- Mikäli vuoroväli oletetaan viisi (5) minuutiksi, reitin operoimiseen tarvi-
taan 26 raitiovaunuyksikköä. 

- Lisäksi operoinnin varmistamiseksi tulee varautua 10 % suuruisella li-
säkalustolla, mikä tarkoittaa kolmea (3) lisävaunua, jolloin kokonais-
maaraksi tulee 29 raitiovaunua.

- Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevan hankesuunnitel-
massa on mukana myös seuraava ajoajoista lähtevä tiivistetty kalusto-
tarvelaskelma:

Ajoaika 1:01:00 h

Tekninen kääntöaika 2:00 min / päätepysäkki

Lisäkääntöaika Itäkeskuksessa 1:41 min

Puskuriaika 1:13 min

Arvioitu kalustomäärä 26 vaunua liikennöintiin

lisäksi yksi (1) varavaunu liikennöintiin ja kaksi (2) varavau-
nua huoltoon
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Raide-Jokeri linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen kapasiteettitar-
peeksi on Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevan hanke-
suunnitelmassa arvioitu 150 matkustajaa, kun otetaan huomioon arvioi-
dut matkustajamäärät ja kysyntää vastaava liikennöintisuunnitelma.

HKL:n arviot kalustotarpeesta

HKL:n keskeinen lähtökohta Raide-Jokerin kalustoa koskevan hanke-
suunnitelman valmistelussa on ollut, että pyritään mahdollisimman hy-
vin ottamaan huomioon Raide-Jokerin yhteensopivuus pääkaupunki-
seudun muun raideliikennejärjestelmän kanssa mm. teknisten ratkaisu-
jen ja kaluston suhteen. Jotta Helsingin nykyisen raitioliikenteen hoita-
misen ja kunnossapidon kanssa saavutetaan mahdollisimman suuret 
synergiaedut, tulee hankittavan kaluston olla yhteisajokelpoista HKL:n 
nykyisen raitiotieinfran ja kunnossapitoinfran kanssa.

HKL:n tarkentunut arvio Raide-Jokerin kalustotarpeesta on seuraava:

kaksikymmentäkuusi (26) vaunua liikennöintiin

yksi (1) varavaunu liikennöintiin ja 

kaksi (2) varavaunua huoltoon

eli tarve on yhteensä 29 raitiovaunua.

Liikennelaitos –liikelaitos on hyväksytyn hankesuunnitelman alustavien 
tarkastelujen ja lähtökohtien sekä tekemänsä jatkovalmistelun perus-
teella arvioinut, että Raide-Jokeri –linjaa varten tarvitaan 29 kpl uusia, 
35 metriä pitkiä kaksisuuntaisia raitiovaunuja, joissa ovien on oltava 
molemmilla sivuilla ja ohjaamot molemmissa päissä. Kahteen suuntaan 
ajettavilla raitiovaunuilla saavutetaan merkittäviä etuja erityisesti häiriö-
tilanteissa, kun niillä mahdollistuu linjan osittainen liikennöinti. Lisäksi 
saavutetaan kaupunkirakenteeseen liittyviä hyötyjä päätepysäkkialueil-
la. 

Vaunukohtainen kapasiteettitarve Jokeri-linjan liikenteessä on liiken-
teen alkaessa noin 20 % suurempi kuin uusimmissa kantakaupungin lii-
kenteeseen hankituissa raitiovaunuissa. Noin 35 metriä pitkällä vaunul-
la on saavutettavissa tarvittava kapasiteetti myös kaksisuuntaisena ver-
siona. Hankittava vaunutyyppi on tarvittaessa jatkettavissa noin 45 
metriseksi, kapasiteettitarpeen mahdollisesti kasvaessa.

Vaunujen rakenteessa otetaan huomioon Helsingin vaativat ilmasto-
olosuhteet sekä HSL:n vaatimukset koskien Jokeri-raitiotien pikaraitio-
tietyyppistä liikennöintiä. Vaunujen ratkaisuissa huomioidaan myös es-
teettömyysnäkökohdat sekä erityiskäyttäjäryhmät. Vaunujen tulee olla 
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helposti pidennettävissä, mikäli Jokeri-linjan kapasiteettivaatimus kas-
vaa tulevaisuudessa.

Vaunujen tekniseksi matkustajakapasiteetiksi on arvioitu noin 250 mat-
kustajaa (76 istumapaikkaa ja 180 seisomapaikkaa). Kapasiteetin kas-
vu keskittyy lähinnä seisomapaikkojen (pyörätuoli- ja lastenvaunupaik-
kojen) lisäämiseen. Seisomapaikkoja on noin 55 kpl enemmän kuin uu-
simmissa kantakaupungin vaunuissa.

Hankkeen kustannukset

Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen kokonaiskustan-
nus, kun hanke käsittää 29 kpl kahteen suuntaan ajettavia 35 metriä 
pitkiä raitiovaunuja, on 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) kustannusta-
sossa 7/2016. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on liitteenä 2.

Kokonaiskustannuksen määrittelyssä on otettu huomioon markkinatie-
dot, voimassa olevan raitiovaunuhankintasopimuksen optioita koskevat 
ehdot, sekä HKL:n ja HSL:n arvioidut lisäkustannukset Raide-Jokeri -
linjan raitiovaunuihin edellyttämistä teknisistä ratkaisuista. Kokonais-
kustannuksissa on lisäksi huomioitu raitiovaunuja varten tarvittavien 
vaihto- ja varaosien tarve, joka on mitoitettu vaunumäärän mukaan. Li-
säksi kokonaiskustannukseen on arvioitu vaunujen valmistuksen aikai-
sen lainan korko sekä HKL:n oman henkilökunnan projektikustannus 
sekä lisätyövaraus.

Raide-Jokeri -linjaa varten hankittavien kahteen suuntaan ajettavien 
raitiovaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat noin 40 % kor-
keammat (40 senttiä/km) kuin HKL:n viimeksi hankkimien matalalattia-
raitiovaunujen kustannukset. Kustannuserot johtuvat erityisesti kahteen 
suuntaan ajettavuuden edellyttämistä teknisistä ratkaisuista (mm. ovien 
suurempi määrä ja vaunun suurempi koko nykyisiin matalalattiavaunui-
hin verrattuna). 

Selvitys Raide Jokeri -linjan raitiovaunun yhteiskäyttökelpoisuusominai-
suuden hyödyistä ja kustannuksista on liitteenä 3.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan 16.8.2016 hyväksymään ta-
lousarvioehdotukseen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotukseen 
vuosille 2017 – 2019 sisältyvässä, vuosien 2017 – 2023 investointioh-
jelmaehdotuksessa on varauduttu Raide-Jokerin kaluston hankintaan 
yhteensä 107,9 milj. eurolla vuosille 2017 - 2019.

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot. korot ja vakuutusmaksurahastomaksun HSL:ltä.
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Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan Raide-Jokerin operointi voisi alkaa arviol-
ta elokuussa 2021. 

Kalustohankinta on tarkoitus toteuttaa niin, että vaunujen valmistumi-
nen ajoittuu hyvin Raide-Jokeri -linjan valmistumisen ja käyttöönoton 
edellyttämässä aikataulussa. Siten kaikki kaluston hankesuunnitelman 
hyväksymispäätöksen perusteella hankittavat raitiovaunut olisivat näin 
valmiina liikennekäyttöön vuoden 2021 aikana. 

Sarjan ensimmäinen raitiovaunu (esisarjan vaunu) toimitettaisiin, mikäli 
mahdollista, jo syksyllä 2018. HKL on varautunut taloussuunnittelus-
saan siihen, että esisarjan vaunu voitaisiin toimittaa vuonna 2018.

Sarjavalmistus on suunniteltu alkavaksi vuonna 2019 ja kaikki vaunut 
toimitettavaksi toukokuuhun 2021 mennessä, kun liikenne alkaa vuon-
na 2021.

Kalustohankinnan periaatteista

Raide-Jokeri –hanke toteutetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yh-
teishankkeena erillisen projektiorganisaation toimesta siten kuin liiken-
nelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksessä on selostettu. 

Helsingin kaupunki (HKL) ja Espoon kaupunki tekevät yhteistyösopi-
muksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta syksyllä 2016. 
Tarkoituksena on, että Helsingin kaupunki (HKL) hankkii yhteistyössä 
HSL:n kanssa Raide-Jokeria varten tarvittavan uuden raitiovaunukalus-
ton, ja kalustohankintaa koskeva projekti toteutetaan HKL:n organisaa-
tion toimesta. Sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) tilaa Helsingin sisäisen 
raitioliikenteen kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HKL:ltä. Lii-
kennöinnistä HSL ja HKL ovat tehneet vuonna 2010 sopimuksen, joka 
on voimassa 31.12.2024 saakka. Sopimus kattaa Helsingin sisäisen 
raideliikenteen lisäksi Helsingin rajan ylittävän tai kokonaisuudessaan 
erillisessä verkossa liikennöitävän raitiovaunuliikenteen, ellei HSL ko-
konaisarvion perusteella päätä muusta järjestelystä.

HKL ja HSL toteuttavat raitiovaunuhankinnan yhteistyönä. HKL on neu-
votellut HSL:n kanssa keskeisistä periaatteista Raide-Jokerin raitiovau-
nujen hankintaan, operointiin, ylläpitoon ja varikkotilojen rakentamiseen 
liittyen. Tarkoituksena on, että HKL ja HSL tekevät kaupunginvaltuus-
ton päätöksen jälkeen yhteistyöpöytäkirjan raitiovaunukaluston hankin-
nasta Raide-Jokerin liikennöintiä varten. Myöhemmin syksyllä, liikenne-
laitos –liikelaitoksen johtokunnan tehtyä päätöksen raitiovaunujen han-
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kinnasta, yhteistyöpöytäkirja korvataan osapuolten välisellä yhteistyö-
sopimuksella, joka tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta esittää 16.8.2016 § 131, että 
kaupunginhallitus oikeuttaisi HKL:n tekemään HSL:n kanssa johtokun-
nan esityksen mukaisen yhteistyöpöytäkirjan Raide-Jokeri –linjaa var-
ten tarvittavien raitiovaunujen hankinnasta.

Liikennelaitos – liikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 4 ja yhteis-
työpöytäkirjaluonnos on liitteenä 5.

Yhteistyöpöytäkirjassa sovitaan mm. Raide-Jokeri –linjan operoinnista. 
Kalustohankinnan lähtökohtana on, että hankittavia raitiovaunuja voi-
daan käyttää koko niiden elinkaaren ajan pääkaupunkiseudun raitiolii-
kenteessä. HKL hoitaa Raide-Jokeri –linjan operoinnin ja linjalle hankit-
tavien raitiovaunujen kunnossapidon HKL:n ja HSL:n voimassa olevan 
raitioliikenteen operointia koskevan sopimuksen voimassaolon päätty-
miseen eli 31.12.2024 saakka, ellei HSL kokonaisarvion perusteella 
päätä järjestää Raide-Jokeri –linjan operointia kilpailuttamalla.

HSL:llä on raitioliikenteen tilaajana oikeus kilpailuttaa Raide-Jokeri -lin-
jan liikenne haluamanaan ajankohtana. Kilpailuttamisen toteuttamista 
varten HKL sitoutuu eriyttämään Raide-Jokeri –linjan kaluston siten, et-
tä se on mahdollista vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella 
HSL:lle. HSL voi sen jälkeen luovuttaa vaunut tarjouskilpailun voitta-
neen operaattorin käyttöön.

Vaihtoehtoina eriyttämisratkaisun toteuttamiseksi ovat, että HKL siirtää 
hankkimansa raitiovaunut erikseen sovittavan kalustoyhtiön omistuk-
seen ja/tai hallintaan niin, että kalustoyhtiö vuokraa ko. kaluston 
HSL:lle taikka HKL vuokraa suoraan hankkimansa raitiovaunut HSL:lle.

HKL:n ja HSL:n yhteistyöpöytäkirjassa sovitaan lisäksi eri toimintamal-
leissa noudatettavasta periaatteesta koskien Raide-Jokeri -linjan raitio-
vaunujen kunnossapitoa ja Raide-Jokeri -linjaa varten tarpeellisten va-
rikkotilojen käyttöä. HKL toteuttaa Raide-Jokeri -hankkeessa yhdessä 
Espoon kaupungin kanssa Raide-Jokeri -linjan liikennettä varten tarvit-
tavien raitiovaunujen varikkotilat.

Siltä osin kuin yhteistyöpöytäkirjassa ja sen perusteella laadittavassa 
yhteistyösopimuksessa mahdollistetaan raitiovaunukaluston siirtäminen 
erilliselle kalustoyhtiölle ja raitiovaunukaluston vuokraaminen HSL:lle 
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ilman tarkempaa tietoa vuokrasopi-
muksen kestosta ja irtisanomisajasta, on kyse kaupunginvaltuuston toi-
mivaltaan kuuluvista asioista. Päätösehdotukseen on otettu asiaa kos-
kevat maininnat.
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä osaltaan hyväksyä Helsingin kaupungin ja HSL:n 
välisen yhteistyöpöytäkirjan liikennelaitos –liikelaitoksen esityksen 
16.8.2016§ 131 mukaisena sekä oikeuttaa HKL tekemään ja allekirjoit-
tamaan Helsingin kaupungin ja HSL:n välisen yhteistyöpöytäkirjan Rai-
de-Jokeri –linjan kalustohankinnan periaatteista sekä tekemään yhteis-
työpöytäkirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

HSL:n hallitus päätti 16.8.2016 osaltaan kalustohankinnan periaatteis-
ta. HSL:n hallitus päätti

1. valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan HSL:n 
ja HKL:n välisen yhteistyöpöytäkirjan, jossa vahvistetaan Raide-Jokerin 
raitiovaunuhankinnan periaatteet

2. asettaa yhteistyöpöytäkirjalle ja sen perusteella tehtävälle sopimuk-
selle seuraavat sitovat ehdot:

- HKL sitoutuu toteuttamaan Raide-Jokerin raitiovaunujen hankinnan 
HSL:n määrittelemien vaatimusten mukaisesti

- uusia vaunuja tullaan käyttämään pääkaupunkiseudun raitioliikentees-
sä niiden koko elinkaaren ajan 

- HKL vastaa raitiovaunujen elinkaaren hallinnasta, peruskorjauksista ja 
raskaasta kunnossapidosta tarkemmin sovittavalla tavalla 

- HSL sitoutuu korvaamaan vaunukaluston hankinnasta, rahoituksesta, 
hallinnosta, käytöstä, ylläpidosta ja varikoista aiheutuvat kustannukset 
vaunujen koko elinkaaren ajalta

- korvausperusteena ovat toteutuneet asianmukaiset kustannukset, jot-
ka HKL on velvollinen esittämään HSL:lle läpinäkyvästi eriteltynä

- vaunujen lopullinen hankintapäätös HKL:ssä edellyttää HSL:n erillistä 
hyväksyntää hankittavien vaunujen lukumäärälle, ominaisuuksille ja 
kustannuksille

- hankittavien raitiovaunujen tarkemmassa suunnittelussa vaunujen 
muotoilun, värityksen ja varustelun osalta otetaan yhteistyössä huo-
mioon HSL:n määrittelemät seudullisen pikaraitiotieliikenteen brän-
däys- ja palvelutavoitteet

- yhteistyöehdoilla varmistetaan, että HSL:llä on mahdollisuus myö-
hemmin erikseen päättää järjestää Raide-Jokerin liikenteen operointi 
kilpailuttamalla, jolloin raitiovaunut ja varikkotilat voidaan vuokrata tar-
jouskilpailun voittaneen operaattorin käytettäväksi 
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- vaunuhankintaan ja Raide-Jokerin ratahankkeen toteutukseen liittyvis-
tä riskeistä sovitaan tarkemmin siten, että HSL ei vastaa rajoituksetta 
sellaisista lisäkustannuksista, joita voi aiheutua Raide-Jokerin infrast-
ruktuurin rakentamisen tai vaunuhankinnan peruuntumisen, keskeytyk-
sen tai viivästymisen seurauksena.

HSL:n hallituksen päätös on liitteenä 6.

Raitiovaunujen hankintamenettely

HKL:llä on voimassa oleva, tarjouskilpailuun perustuva raitovaunujen 
hankintasopimus Transtech Oy:n kanssa. Sopimus on tehty vuonna 
2011. 

Hankintasopimus sisältää tähän mennessä tilatun Artic –raitiovaunun 
perussarjan lisäksi toimitusoptiot nrot 1, 2 ja 3. Toimitusoptioiden pe-
rusteella HKL voi hankkia Transtech Oy:ltä hankintasopimuksen ehto-
jen mukaisesti tarpeidensa perusteella vielä 20 – 120 optiotoimituksiin 
kuuluvaa raitiovaunua. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hankintasopimuk-
sessa erityisesti mainitaan, että toimitusoptioita voidaan käyttää mm. 
hankittaessa raitiovaunuja pääkaupunkiseudun pikaraitiotieratkaisujen 
toteuttamista varten.

HKL neuvottelee parhaillaan Transtech Oy:n kanssa selvittääkseen, 
voidaanko toimitusoptiota käytettäessä ottaa huomioon HKL:n ja HSL:n 
pikaraitiotieratkaisuja (Raide-Jokeri ja Laajasalon raitiotieyhteys) varten 
edellyttämät tekniset muutokset. 

Käytettävä hankintamalli hankesuunnitelman toteuttamiseksi päätetään 
näiden neuvottelujen perusteella. Mahdollinen hankintasopimuksen op-
tioiden käyttäminen edellyttää erillistä liikennelaitos -liikelaitoksen johto-
kunnan päätöstä.

Vaihtoehtona voimassa olevan raitiovaunujen hankintasopimuksen mu-
kaisten optioiden käyttämiselle on, että HKL toteuttaa erillisen hankinta-
menettelyn Raide-Jokeria varten tarvittavien raitiovaunujen osalta. HSL 
on, kuten esityslistan liitteestä 5 ilmenee, osaltaan selvittänyt vaihtoeh-
toisen ratkaisun teknisiä vaatimuksia raitiovaunuille ja arvioinut hintata-
soa. 

Johtopäätöksenä HKL:n ja HSL:n selvityksistä HSL:n esityslistalla 
16.8.2016 todetaan, että ’Mikäli Raide-Jokerin raitiovaunujen halutaan 
olevan yhteensopivia Helsingin nykyisen raitioverkon kanssa, HKL:n 
ehdottaman Artic-option käyttäminen on selvästi riskittömin ja koko-
naistaloudellisesti edullisin vaihtoehto vaunujen hankintaan. Mikäli yh-
teensopivuusvaatimusta ei huomioida, Artic-option kustannus ja koko-
naistaloudellinen edullisuus ovat samaa luokkaa kuin mitä tarjouskilpai-
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lulla todennäköisesti saavutettaisiin, mutta hankinnan riskit ja projekti-
kustannukset ovat edelleen pienemmät.’

Hankinnan käytännön järjestelyt on tarkoitus käynnistää mahdollisim-
man pian sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen ka-
luston hankesuunnitelman hyväksymisestä. 

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden kaluston hankinta Raide-Jokeri –
linjan liikennöintiä varten on tarpeen. Kaluston hankinnan lähtökohdat 
on määritelty kaupunginvaltuuston 15.6.2016 § 187 hyväksymässä Rai-
de-Jokerin hankesuunnitelmassa.

Eräs hankesuunnitelmassa todetuista lähtökohdista on, että uuden rai-
tiolinjan kalusto olisi mahdollisimman hyvin yhteensopivaa ja yhteis-
käyttökelpoista Helsingin nykyisen raitiotiejärjestelmän kanssa. Koska 
Raide-Jokeri on ensimmäinen varsinainen pikaraitiotie, on kalustorat-
kaisun mahdollisuuksien mukaan oltava toimiva ja kustannustehokas 
Helsingin lisäksi myös koko pääkaupunkiseudun raidehankkeiden ke-
hittämisen kannalta. 

Yhteensopivuuden varmistaminen nykyisen järjestelmän kanssa syner-
giaetujen saavuttamiseksi raitiovaunujen ja radan kunnossapidossa, yl-
läpidossa ja huollossa on tärkeää. Myös raitiovaunukaluston kokonais-
määrissä on yhteensopivuus ja yhteiskäyttökelpoisuus varmistamalla 
mahdollista saavuttaa säästöjä. 

Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että HKL selvittää 
huolella mahdollisuudet Transtech Oy:n kanssa tehdyn matalalattiavau-
nujen hankintaa koskevan sopimuksen sisältämien optioiden käyttämi-
seen Raide-Jokerin kalustohankinnassa. Esittelijä viittaa myös HSL:n 
esityslistalla 16.8.2016 todettuun johtopäätökseen, että ’mikäli Raide-
Jokerin raitiovaunujen halutaan olevan yhteensopivia Helsingin nykyi-
sen raitioverkon kanssa, HKL:n ehdottaman Artic-option käyttäminen 
on selvästi riskittömin ja kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto 
vaunujen hankintaan’.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2916 Raide-Joke-
rin raitiovaunujen hankesuunnitelmasta
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2 Kokonaiskustannusarvio
3 Jokeri yhteiskäyttö, perustelumuistio
4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2016  HKL:N ja 

HSL:n välisestä yhteistyöpöytäkirjasta
5 Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirja
6 HSL:n hallituksen päätös 16.8.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 788

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Raide-Jokerin kaluston hanke-
suunnitelman liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
16.8.2016 § 132 mukaisesti siten, että

- Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kappa-
letta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja

- Hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja 
varaukset, on yhteensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) 
kustannustasossa 7/2016.

- Hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Raide-
Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuoteen 2021 
mennessä.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä osaltaan Raide-Jokerin 
kaluston hankinnan toteuttamiselle seuraavat yhteistyöehdot liikenne-
laitos –liikelaitoksen johtokunnan 16.8.2016 § 131 esityksen mukaises-
ti:

- Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymällä on raitioliikenteen tilaajana 
oikeus kilpailuttaa Raide-Jokeri –linjan liikenne haluamanaan ajankoh-
tana siten, että Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä saa vuokraso-
pimuksella Raide-Jokeri –linjaa varten hankittujen raitiovaunujen hallin-
nan luovuttaakseen raitiovaunut tarjouskilpailun voittaneen operaattorin 
käyttöön.

- Raitiovaunujen hallinnan luovutus voidaan toteuttaa joko siten, että 
Helsingin kaupungin liikennelaitos – liikelaitos vuokraa raitiovaunut pit-
käaikaisella vuokrasopimuksella suoraan Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymälle taikka siten, että Raide-Jokeria varten hankitut raitio-
vaunut siirretään erikseen sovittavan kalustoyhtiön omistukseen ja/tai 
hallintaan ja kalustoyhtiö vuokraa raitiovaunut Helsingin seudun liiken-
ne –kuntayhtymälle tarjouskilpailun voittaneen operaattorin käyttöön.

05.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 132

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman 
esityksen mukaan seuraavasti:

********** 

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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§ 240
Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitel-
man hyväksyminen

HEL 2016-006626 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen ti-
lahankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus 
on 46 140 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 95 400 000 euroa ilman paikoituksen kustannusta 
ja 113 000 000 euroa paikoituksen kustannus mukaan lukien maalis-
kuun 2016 kustannustasossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekvi hankesuunnitelma 8.6.2016
2 Tekvi Hankesuunnitelma liitteet 10 ja 11

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli asuntotuotantotoimisto, 
kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto 
siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennettavaan 
uudisrakennukseen. Virastojen palvelut tulevat valmisteilla olevassa 
kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä muodostamaan pääosan 
kaupunkiympäristön toimialaa.

Virastot ovat yhteistyönään laatineet 8.6.2016 päivätyn hankesuunnitel-
man toimitilarakennuksen toteuttamisesta. 
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Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman kustannusarvio 
ja tekniset selostukset on koottu erillisiin liitteisiin, jotka ovat nähtävänä 
tilakeskuksessa.

Esittelijän perustelut

Hankesuunnitelma perustuu virastojen laatimaan, 28.2.2013 päivättyyn 
ja kaupunginhallituksen 16.12.2013 (1360 §) käsittelemään tarveselvi-
tykseen sekä kaupunginhallituksen tilahankkeesta 18.5.2015 (549 §) 
tekemään päätökseen ehtoineen.

Uudisrakennus sijoittuu Kalasataman keskuksen läheisyyteen, Tukku-
torin ja Hermannin Rantatien välissä sijaitsevan korttelin 10575 tonteille 
3 ja 27 osoitteessa Työpajankatu 8. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt alueen asemakaavan muu-
tosprosessin. Laajasta, tällä hetkellä suurelta osin rakentamattomana 
olevasta alueesta kehitetään monipuolinen toimitila-, liike- ja asuinra-
kennuskortteleiden muodostama kokonaisuus perinteisen Tukkutorin ja 
uuden Kalasataman kaupunginosan yhteyteen. Uusi asemakaava val-
mistuu tilahankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.

Helsingin kaupungin viiden teknisen alan viraston toimipisteet sijaitse-
vat yhdessätoista (tilanne 4/2016) ja keväästä 2017 alkaen kahdeksas-
sa kiinteistössä eri puolilla kaupunkia. Hajalleen sijoittuminen ei tue tu-
levan kaupunkiympäristön toimialan toiminnan eikä asiakaspalvelun ke-
hittämisen ja saavutettavuuden tavoitteita. Eri puolilla kaupunkia sijait-
sevista tiloista aiheutuu ylimääräisiä toiminta-, käyttö- ja kiinteistöpalve-
luiden kustannuksia. 

Tarveselvitysvaiheessa todettiin, että nykyisistä tiloista kiireellisimmän 
peruskorjauksen ja tilamuutosten tarpeessa oli rakennusviraston käy-
tössä ollut rakennus osoitteessa Kasarmikatu 21. Lähivuosina perus-
korjaus- ja tilamuutostarve todettiin olevan myös muissa kaupungin 
omistamissa ja teknisten virastojen käytössä olevissa kiinteistöissä. 
Tarveselvityksen valmistumisen jälkeen on rakennusvirasto jo muutta-
nut väliaikaisiin tiloihin osoitteeseen Elimäenkatu 5 kaupungin päätet-
tyä myydä Kasarmikadun kiinteistön. Kiinteistöviraston kaupunkimittau-
sosasto siirtyy syksyyn 2016 mennessä ja muut kiinteistöviraston osas-
tot asunto-osastoa lukuun ottamatta vuoden 2017 aikana väliaikaisiin 
vuokratiloihin, tilakeskuksen kanssa samaan rakennukseen, osoittee-
seen Sörnäistenkatu 1.

Yhteisen tilahankkeen keskeiset tavoitteet ovat toiminnan yhteisten pal-
velu- ja tuotantoprosessien kehittäminen, työnteon uudet tavat sekä ti-
la- ja kustannustehokkuus sekä tilojen muuntojoustavuus ja mahdolli-
simman korkea käyttöaste. Samanaikaisesti uudisrakennuksen suun-
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nittelun ja toteutuksen kanssa kehitetään ja valmistaudutaan ottamaan 
käyttöön myös uusia työtapoja, tilojen monipuolisia käyttötapoja sekä 
uusien teknisten työvälineiden ja ict-ratkaisujen hyödyntäminen. 

Uudessa organisaatiomallissa tullaan toiminta järjestämään palveluko-
konaisuuksiksi. Kaupunkiympäristön toimialan ydintehtäviä ovat suun-
nittelu- ja muut asiantuntija-, projektinjohto- sekä erilaiset lupa- ja val-
vontatehtävät. Toiminnan luonteeseen kuuluvat yhteistyö suunnittelija- 
ja muiden asiantuntijakonsulttien sekä kaupungin eri toimialojen edus-
tajien tai muiden julkisten toimijoiden kanssa, käynnit eri puolilla kau-
punkia sijaitsevissa työkohteissa sekä suunnittelu-, lupa- ja valvonta-
alueilla. Koko toimialan sijoittuminen yhteisiin tiloihin tukee parhaalla 
mahdollisella tavalla uudelle organisaatiomallille asetettuja tavoitteita.

Työympäristökonsepti

Hankesuunnitelman mukainen toimitilaratkaisu perustuu monipaikkai-
sen työn malliin, ja tilat toteutetaan monitilatyöympäristön periaatteen 
mukaisina.  

Hankesuunnitelma sisältää virastojen yhteisesti laatiman työympäristö-
konseptin. Se perustuu virastoissa tehtyihin kartoituksiin, virastojen yh-
teisten asiakaspalvelu-, ict-, työhyvinvointi- ja tukipalvelutyöryhmien 
laatimiin selvityksiin, henkilöstökyselyihin, käyttöastemittauksiin ja hel-
mikuussa 2016 toteutetuista, henkilöstölle suunnatuista pop up -tilai-
suuksista saatuun palautteeseen sekä tulosten pohjalta tehtyyn analyy-
siin. Hankesuunnittelun aikana on työn etenemistä esitelty myös henki-
löstön edustajista kootussa seurantaryhmässä. 

Työympäristökonseptissa kuvataan työntekijöiden työtehtävien mukai-
seen liikkuvuuteen perustuva työprofilointi, tarvittavat työtilat ja eri työ-
pistetyypit sekä niiden mitoitus, monitilatyöympäristö ja monipaikkainen 
työ. Työympäristökonseptissa on kuvattu myös teknisten virastojen 
asiakaspalvelu, asiakaspalvelun tilat ja palvelumuotoilu uusissa yhtei-
sissä tiloissa. 

Toimitilakonseptista laadittua laajaa selvitystä on perusteltua hyödyn-
tää myös muissa mahdollisissa kaupungin tulevissa toimitilahankkeis-
sa.

Kaupunkilaiset tulevat teknisen alan virastoihin ostamaan ja vuokraa-
maan asuntoja tai toimitiloja, neuvottelemaan rakennusluvista ja kaava-
asioista, hankkimaan karttoja, piirustuksia, asukaspysäköintitunnuksia, 
alueidenkäyttölupia tai tietoja maaperätutkimuksista, suorittamaan tont-
tijakoja jne. Virastot tiedottavat ja julkaisevat suunnitelmia ja järjestävät 
näyttelyitä, työpajoja ja asiakastilaisuuksia eri kohderyhmille. 
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Tilamitoitus

Virastojen yhteenlaskettu huoneistoala oli lähtötilanteessa vuonna 
2013 noin 41 000 htm² eli noin 30 htm²/hlö. Rakennusviraston muutet-
tua väliaikaisiin vuokratiloihin on yhteenlaskettu huoneistoala huhti-
kuussa 2016 34 500 htm² eli 25,5 htm²/henkilö. Uudisrakennuksen huo-
neistoala on noin 27 185 htm² eli noin 19,8 htm²/hlö, kun huomioidaan 
myös tilaohjelmassa esitetyt yhteiset asiakaspalvelu-, ravintola-, näytte-
ly-, auditorio-, arkisto- ja henkilökunnan tilat. Varsinaisten työtilojen tila-
tehokkuus oheistiloineen on 14,1 htm²/henkilö. Huoneistoala pienenee 
lähtötilanteeseen verrattuna noin 33 %. 

Hankesuunnitelmaa laadittaessa ei ole ollut tietoa tulevan kaupunkiym-
päristön toimialan henkilöstön määrästä. Tilatarve tarkistetaan jatko-
suunnittelun aikana. Uudet tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi niin, et-
tä osasta tiloja voidaan tarvittaessa luopua tai tilankäyttöä tehostaa ja-
kamalla työpisteet useamman työntekijän kesken kaupunkiympäristön 
toimialan tilatarpeen poiketessa tässä hankesuunnitelmassa esitetystä, 
viiden teknisen alan viraston nykyisen henkilöstömäärän perusteella 
määritellystä tarpeesta.

Pysäköinti

Autopaikoituksen tilat rakennetaan työtehtävissä tarvittaville autoille 
alueen kaavanormin mukaisesti 194 autopaikkaa, ja ne sijoittuvat ra-
kennuksen neljään kellarikerrokseen. Tällä hetkellä virastojen käytössä 
on yhteensä 335 autopaikkaa. Viitesuunnitelma ja sen perusteella las-
kettu kustannusarvio on sisältänyt lisäksi samaan pysäköintikellariin si-
joitettavaksi tulevat, nykyisin maantasolla ja tulevan asemakaavan mu-
kaisella kevyen liikenteen katualueella sijaitsevat, viereisen ns. Makka-
ratehtaan tontin 64 autopaikkaa ja enintään 8 muuta alueen yhteiskäyt-
töistä paikkaa eli yhteensä 266 autopaikkaa. 

Polkupyöräpaikkoja varataan alueen kaavanormin mukaisesti noin 580 
kpl, joista pääosa on suunnitelmassa esitetty sijoitettaviksi ylimpään py-
säköintikerrokseen ja loput katutasolle. Ajoluiska pysäköintikellariin to-
teutetaan asemakaavaluonnoksen mukaisesti Vanhalta talvitieltä osana 
hanketta

Jatkosuunnittelussa varmistetaan vielä auto- ja polkupyöräpaikkojen 
tarve sekä sijoittuminen kustannustehokkaimman vaihtoehdon löytämi-
seksi, ja selvitetään myös vuorottaiskäytön mahdollisuudet naapurikiin-
teistöjen kanssa.

Ympäristötavoitteet
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Energiatehokkuuden osalta noudatetaan lähes nollaenergiarakentami-
sen tasoa, mutta suunnittelua ohjataan rakennuksen todellisen ener-
giankulutuksen perusteella. Kohde tullaan sertifioimaan BREEAM-ym-
päristöluokituksen (BREEAM International New Construction 2016) mu-
kaisesti vähintään luokkaan Very Good. Osa rakennuksen vesikatosta 
on esitetty istutettuna Helsingin kaupungin viherkattostrategian mukai-
sesti. Hanke sisältää myös aurinkopaneelien sijoittamisen vesikatolle.

Hankkeen laajuus

Hankeen hyötyala on 20 131 hym² (ilman teknisiä tiloja) ja huoneisto-
ala 27 185 htm². Ulkopuoliselle toimijalle vuokrattavaksi tulevan ravinto-
lan ja keittiön osuus pinta-alasta on noin 1 100 htm².

Kokonaisala ilman paikoituksen alaa on 36 803 brm² ja viitesuunnitel-
man mukaiset paikoituksen tilat mukaan lukien yhteensä 48 531 brm². 
Ilman naapurikiinteistön autopaikkoja, kun viitesuunnitelmassa esitetty 
alin kellaritaso jää pois, on hankkeen kokonaisala yhteensä 46 140 
brm².

Kustannukset

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatima hankesuunnitteluvaiheen 
(HKA) kustannusarvio ilman maanalaisen paikotuksen kustannusta on 
95 400 000 euroa arvonlisäverottomana maaliskuun 2016 kustannusta-
sossa.

Arvio viitesuunnitelman mukaisen paikoituksen kustannuksesta on 
20 600 000 euroa arvonlisäverottomana maaliskuun 2016 kustannusta-
sossa. Tämä kustannus sisältää maanalaisten paikotustilojen rakenta-
misen 266 autopaikalle arvonlisäverottomana 19 000 000 euroa eli 
71 400 euroa/ap ja 455 pyöräpaikalle arvonlisäverottomana 1 600 000 
euroa eli 3 517 euroa/pp. Teknisen alan virastot tulevat vuokraamaan 
käyttöönsä näistä yhteensä vähintään 194 ja enintään 202 autopaikkaa 
sekä kaikki polkupyöräpaikat. Kaikki rakentamiskustannukset pysäköin-
titilat mukaan lukien ovat arvonlisäverottomina yhteensä 116 000 000 
euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa. 

Jos hanke toteutetaan ilman naapurikiinteistölle varattavaa paikoitusti-
laa, on hankkeen kokonaiskustannus yhteensä 113 000 000 euroa 
maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Vuokravaikutus

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin kaupunki suun-
nittelee ja toteuttaa tilat sijoittajaomistukseen; kaupunki sitoutuu tilaan 
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 
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Tilakustannuksesta aiheutuva pääomavuokra tulee olemaan noin 
18,30 euroa/htm²/kk sisältäen tontin vuokran 2,70 euroa/htm². Ylläpito-
vuokra on noin 3,50 euroa/htm²/kk ja vuokraan sisällytettävä käyttäjä-
palvelumaksu 0,50 euroa/htm²/kk. Tilakustannus on yhteensä noin 
22,30 euroa/htm²/kk, noin 607 000 euroa/kk ja noin 7 280 000 euroa 
vuodessa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kaupungin käyttöön toteutettavien kellarin auto- ja pyöräpaikkojen ko-
konaisvuokrameno on noin 75 000 euroa/kk ja noin 900 000 euroa vuo-
dessa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kokonaisvuokraksi maanalainen auto- ja pyöräpaikoitus mukaan lukien 
tulee noin 676 000 euroa/kk ja noin 8 184  000 euroa vuodessa maalis-
kuun 2016 kustannustasossa.

Lisäksi vuokraan vaikuttaa tontin hinta, joka vastaavasti kartuttaa kau-
pungin maanmyyntituloja.

Lopullinen vuokrataso selviää sijoittajakilpailutuksen tuloksena.

Muut kustannukset

Arvio uudishankintana tarvittavasta kalustuksesta ja varustuksesta on 
noin 10,0 milj. euroa sisältäen ict-laitteiden kustannukset 5,5 milj. euroa 
sekä kalusteiden ja varusteiden kustannukset 4,5 milj. euroa kustan-
nustasossa maaliskuu 2016.

Arvio muuttokustannuksista on 480 000 euroa eli noin 350 euroa/henki-
lö.

Arvio pilaantuneiden maiden kustannuksesta yhteensä 1,2 milj. euroa 
ei sisälly hankkeen enimmäishintaan.

Väistötilakustannus

Virastoilla ei ole väistötilatarvetta.  

Aikataulu ja toteutus

Ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelu 9/2016 - 9/2018 

Sijoittajan kilpailutus ja valinta 4/2017 - 6/2017

Maanrakennustöiden aloitus 6/2017

Talonrakennustyöt 11/2017 - 11/2019

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutta-
misesta. Kiinteistön ylläpidosta vastaa kiinteistöyhtiö. Kaupunki maksaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 41 (304)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/5
28.09.2016

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

omakustannushintaan perustuvan korvauksen ylläpidosta erikseen so-
vittavan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Rahoitus

Kaupunginhallituksen päätti 18.5.2015 (549 §), että uudisrakennushan-
ke toteutetaan kaupungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokrati-
lana sijoittajaomistukseen. Kiinteistövirasto vastaa hankkeen toteutuk-
sesta. Kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella, 20 vuoden vuokrasopi-
muksella. 

Sijoittajakilpailutus käynnistetään hankesuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen. Kaupunki kilpailuttaa hankkeelle halvimman ja parhaan tar-
jouksen. Vaihtoehdot ovat kilpailutus vuokratasolla niin, että kohteen 
hinta on kiinteä, tai kilpailutus hinnalla eli kiinteällä vuokratasolla ja kor-
keimmalla saatavalla hinnalla. Sijoittajakilpailutus  pidetään ja sijoittaja 
päätetään ennen rakennustöiden aloittamista. Mahdollisen sijoittajan 
valinta viedään päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

Viime kädessä mallin valinta tarkentuu kokonaisedullisuuden perusteel-
la sellaisten vielä selvitettävien vaihtoehtoisten toteutusmallien välillä, 
joissa hanketta ei tehdä kaupungin omaan taseeseen. Yhtenä vaih-
toehtona on kaupungin kiinteistöyhtiömalli.

Kaupunki järjestää hankkeen rakentamisaikaisen rahoituksen. 

Kiinteistövirasto luopuu kaupungin omistuksessa olevista teknisen alan 
virastojen käytössä olevista nykyisistä tiloista.

Täytäntöönpanopäätös

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun hankesuunnitelman, 
kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään oikeuttamaan 
kiinteistöviraston järjestämään sijoittajakilpailutuksen hankkeen rahoit-
tamiseksi. Kilpailun tulos tulee saattaa kaupunginhallituksen päätettä-
väksi.

Kaupunginhallitus tulee edelleen täytäntöönpanopäätöksessään hyväk-
symään hankesuunnitelman liitteenä olevan toimialan tilahankkeita oh-
jaavan työympäristökonseptin, ja päättää samalla, että konsepti ote-
taan soveltuvin osin käytettäväksi myös kaupungin muissa tulevissa 
toimitilahankkeissa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen lukuun ottamatta 
naapurikiinteistön autopaikkoja koskevaa osaa viitesuunnitelmasta.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tekvi hankesuunnitelma 8.6.2016
2 Tekvi Hankesuunnitelma liitteet 10 ja 11

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimikunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 812

HEL 2016-006626 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiym-
päristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 46 140 brm² ja että rakentamiskustan-
nusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa il-
man paikoituksen kustannusta ja 113 000 000 euroa paikoituksen kus-
tannus mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 294

HEL 2016-006626 T 10 06 00

Kiinteistökartta 75/675 498, Työpajankatu 8

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 8.6.2016 päivätyn kau-
punkiympäristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman 
hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 48 500 brm² ja 
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
95 400 000 euroa ilman auto- ja pyöräpaikoituksen kustannusta ja 
116 000 000 euroa paikotuksen kustannus mukaan lukien maaliskuun 
2016 kustannustasossa. Kokonaiskustannus sisältää naapurikiinteistön 
64 autopaikkaa.

Kiinteistölautakunta esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy hankesuun-
nitelman liitteenä 10 olevan toimialan tilahankkeita ohjaavan työympä-
ristökonseptin. Lisäksi kiinteistölautakunta esittää työympäristökonsep-
tia käytettäväksi soveltaen myös kaupungin muissa toimitilahankkeissa. 

Kiinteistölautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistövi-
raston järjestämään sijoittajakilpailutuksen hankkeen rahoittamiseksi.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

16.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 241
Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden 
torjumisesta

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Valtuutettu Hannu Oskala ehdotti valtuutettu Erkki Perälän kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että keväällä 2017 budjetin raa-
mineuvotteluihin mennessä selvitetään tehokkaimmat tavat torjua las-
ten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten että keväällä 2017 budjetin 
raamineuvotteluihin mennessä selvitetään tehokkaimmat tavat torjua 
lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla.

Jaa-äänet: 26
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Hannele 
Luukkainen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Ur-
ho, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 50
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
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dänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Pekka Majuri, Osku Pajamäki, Ilkka 
Taipale, Pertti Villo

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessa esitetyillä perusteil-
la, että talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaim-
mat tavat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tu-
lisi selvittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös lii-
kuntatoimessa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kau-
pungin toiminnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatus-
viraston yhteistyössä kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös kei-
nojen vaikuttavuuden seuranta on syytä aloitteen mukaan suunnitella.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä 
voi tehdä ryhmäaloitteen. Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmä-
aloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden 
aikana.
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Lasten eriarvoistuminen eri Helsingin alueilla on osa haastavaa pää-
kaupunkiseudulla tunnistettua segregaatioilmiötä. Alueita eriyttävät ke-
hityskulut korostuvat Helsingissä, kun samanaikaisesti helsinkiläisten 
tulotaso on korkeampi kuin muualla maassa. Tietokeskuksen mukaan 
nämä kehityskulut ovat nähtävissä tuloeroja tarkasteltaessa väestöryh-
mittäin ja alueittain.  Pienituloisissa perheissä asuvien lasten osuus on 
muuta maata korkeampi ja lisäksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltaja-
perheessä. Työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on 
kasvanut Helsingissä. Lapsiperheiden vanhempien työttömyys ja toi-
meentulovaikeudet ovat merkittävä eriarvoisuutta lisäävä tekijä.

Kaupunginvaltuuston tämän valtuustokauden strategiaohjelmassa on 
tavoitteena, että helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat. 
Tämän pohjalta hyvinvointierojen seurantaa on kehitetty ja seurannan 
tuloksia on hyödynnetty hallintokuntien painopisteiden määrittelyssä. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2016 on osa strate-
giaohjelman toteuttamista. Ohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää 
poikkihallinnolliset kehittämiskohteet ja lisäksi hallintokunnat toteuttavat 
strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että niihin si-
sältyy kuvaus eri hallintokuntien lukuisista lasten eriarvoistumisen torju-
miseen tähtäävistä toimenpiteistä tällä hetkellä ja kehittämiskohteista 
niiden omassa toiminnassa ja hallintokuntien välisessä yhteistyössä. 
Eriarvoisuuden torjuminen on lausuntojen mukaan virastoille tärkeä ta-
voite. Lasten ja lapsiperheiden varhaisen vaiheen tukemisen tärkeyttä 
painotetaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveystoi-
messa. Positiivisella erityiskohtelulla edistetään yhdenvertaisuuden to-
teutumista. Alueiden ja asukkaiden erilaiset palvelutarpeet huomioi-
daan lähtökohtaisesti palvelujen kehittämisessä, palveluverkkoratkai-
suissa ja resurssien mitoituksessa. Lisäresurssien kohdentamisen 
taustalla on kaupungin 1990-luvun lopulla käyttöönottama positiivisen 
diskriminaation toimintamalli (PD), joka on käytössä mm. opetus- ja 
varhaiskasvatustoimessa. PD-indikaattoreiden pohjalta tilannetta seu-
rataan ja tehdään päivityslaskelmia. Nuorisotyössä alueellista yhteis-
työtä, paikallisia kokeiluja ja jalkautumista lisätään. Sosiaali- ja terveys-
palveluja uudistetaan ja uuden perhekeskustoimintamallissa tavoittee-
na ovat integroidut palvelut, joissa lapsiperheiden palvelut ovat saata-
vissa samassa kokonaisuudessa ja palvelutarpeiden arviointi toteutuu 
moniammatillisesti. Lähiöprojektin toimintakauden 2016 -17 päätavoit-
teena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy mm. liikuntatoimen ja 
rakennusviraston kanssa toteutettavissa hankkeissa valituilla alueilla. 

Kaupunginhallitus seuraa hyvinvointierojen kehittymistä säännöllisesti 
strategiaohjelman seurannan yhteydessä ja lisäksi iltakoulujen yhtey-
dessä, joissa on käsitelty mm. työllisyyteen ja nuorten asemaan liittyviä 
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tilannekatsauksia. Viimeksi kesäkuussa oli esillä katsaus koulujen alu-
eellisesta eriytymisestä ja siihen liittyen asuntopolitiikan mahdollisuudet 
vaikuttaa alueelliseen eriytymiskehitykseen (6.6.2016, § 580).

Kaupunginhallitus katsoo, että selvityksen tekeminen tehokkaimmista 
tavoista torjua lasten eriarvoistumista kaupungin eri alueilla on oikean-
suuntainen kehittämistoimenpide laaja-alaisessa ja monitahoisessa 
asiassa. Kokemukset tähänastisesta työstä, erilaisista hankkeista ja toi-
mialojen asiantuntemus tulee hyödyntää. Eriarvoistumiseen puuttumi-
nen ja toimenpiteiden kohdentaminen edellyttävät luotettavaa tietopoh-
jaa sekä moniammatillisia ja asiantuntevia tulkintoja.  Lapsien ja lapsi-
perheiden osalta arviointi edellyttää herkkyyttä tunnistaa perheiden eri-
laisia olosuhteita ja hyvää alueiden tuntemusta muuttuvassa toimin-
taympäristössä. Eriarvoisuuden torjumiseen tähtäävien toimintamallien 
ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää osana 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja – kertomukseen liittyvää 
yhteistyötä kuten varhaiskasvatuslautakunta esittää.

Kaupunginhallitus yhtyy opetuslautakunnan näkemykseen, että toimen-
piteiden vaikuttavuuden arviointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tu-
lee varata riittävästi aikaa eikä sitä voida tehdä tänä syksynä ensi vuo-
den talousarvion esittelyyn mennessä. 

Kaupungin toiminnassa hallintokuntien yhteistyöllä on keskeinen merki-
tys torjuttaessa alueellista eriytymiskehitystä lasten ja lapsiperheiden 
osalta. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistukseen kytkeytyvän toimia-
la- ja lautakuntarakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen 
asukaslähteisyyttä ja se luo pohjaa jatkossa valtuuston asettamien st-
rategisten tavoitteiden entistä paremmalle läpiviennille, kun yhteistyö 
tiivistyy uudella strategiakaudella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 807

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 144

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle alueiden 
eriarvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää alueiden eriarvoistumisen torjumis-
ta ja alueiden omaleimaisuuden kehittämistä tärkeinä tavoitteina.

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointikerto-
muksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla alueiden 
asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston useis-
sa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen asuk-
kaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemusa-
siantuntijoiden muodossa. 

Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvin-
vointi-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.
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Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on lap-
siperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston keskeinen strateginen tavoite on palvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti. Palve-
lujen uudistamisessa ja perhekeskustoimintamallissa keskiössä ovat in-
tegroidut, kokonaisvaltaiset palvelukokonaisuudet, jossa lapsiperheiden 
palvelut ovat saavutettavissa samassa kokonaisuudessa. Yhtenä osa-
na palveluiden uudistamista on moniammatillinen palvelutarpeen ar-
viointi, jolloin sekä lapsen että koko perheen asiakastarpeet tunniste-
taan kokonaisvaltaisesti ja pystytään tukemaan perhettä oikea-aikai-
sesti varhaisessa vaiheessa.  

Mikäli lapsi ja perhe tarvitsee enemmän tukea, on lastensuojelun asiak-
kuuden tarpeen arvioimiseksi koko kaupungissa käytössä yhteiset kri-
teerit, joilla arvioidaan sekä lapsen hyvinvoinnin että vanhemmuuden ti-
lannetta. Samoilla kriteereillä selvitetään myös perheen myönteisiä voi-
mavaroja palvelutarvetta arvioitaessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hallintokuntien välistä yh-
teistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellisen eriarvoistumisen 
ehkäisemisessä. Yhteistyöllä ja osaamista yhdistämällä voidaan tarjota 
monipuolisemmin ja kattavammin ehkäisevää tukea lapsiperheille ja si-
ten ehkäistä eriarvoistumisen kehittymistä eri alueilla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään lasten ja perheiden tilanteiden 
moniammatillista arviointia, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen 
omia voimavaroja ja löytää tarpeen mukaiset palvelut, joilla perheitä 
voidaan tukea. Terveys- ja hyvinvointitietojen pohjalta voidaan uudistaa 
palveluja siten, että alueiden eriarvoisuus vähenee, lapsiperheiden hy-
vinvointia edistetään ja terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 103
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HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena koulutuksellista tasa-ar-
voa ja alueiden erilaistumiskehituksen torjumista. Asuinalueiden erilais-
tumiskehitys on uhkaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiselle. 

Helsingissä on monipuolinen koulutustarjonta. Suomenkielisessä peru-
sopetuksessa kaupungin koulujen lisäksi peruskoulutusta antaa 14 so-
pimuskoulua ja 13 muuta yksityistä tai valtion koulua. Oma oppilaksiot-
toalue on 11 sopimuskoululla ja 2 valtion koululla. Ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa on yksi yksityinen koulu.

Oppilaan oma lähikoulu määräytyy oppilaaksiottoalueiden ja -kriteerei-
den kautta. Lähikoulun valitsevien määrä on kasvanut viime vuosina 
suomenkielisessä perusopetuksessa. Keväällä 2015 omaan lähikou-
luun meni 1. luokkalaisista 88 prosenttia ja 7. luokkalaisista 76 prosent-
tia. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa 1. luokkalaisista 96 prosenttia 
ja 7. luokkalaisista 90 prosenttia tuli oman koulun oppilaaksiottoalueel-
ta. Näihin lukuihin on laskettu myös omalta oppilaaksiottoalueelta kou-
lun painotettuun opetukseen päässeet oppilaat. 

Lähikoulun valitsevien määrän kasvuun vaikuttaa monet tekijät. Koulut 
ovat tehneet pitkään hyvää alueellista yhteistyötä, kehittäneet nivelvai-
heyhteistyötä alku- ja esiopetuksessa, 6. ja 7. luokkien välillä sekä pe-
ruskoulun jälkeen siirryttäessä toiselle asteelle. Kaupungin koulujen 
enimmäisoppilasmäärä 1. ja 7. luokille on osaltaan ohjannut alueen op-
pilaita lähikouluun ja toisaalta rajoittanut jonkin verran koulun oman op-
pilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevien oppilaiden määrää. Myös so-
veltuvuuskoeverkon sekä kieliohjelman alueellisesta monipuolisuudes-
ta ja oikeasta kohdentamisesta lisää koulutuksellista tasa-arvoa.

MetRop tutkimus, joka toteutettiin kaikissa metropolialueen kunnissa ja 
tehtiin vuosina 2011 ja 2014, havaittiin, että Helsinki sijoittuu kuntana 
metropolialueen keskiryhmään niin oppilaiden osaamisen kuin heidän 
hyvinvoinnin kokemuksensa osalta. Helsingin koulujen välillä on melko 
suuria eroja sekä osaamisen että hyvinvoinnin suhteen. Oppilaiden 
osaaminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
vanhempien koulutustasoon. Vahvuudet ja vaikeudet -mittarin ilmaise-
mat ongelmat olivat sitä yleisempiä, mitä alemman koulutustason per-
heestä oppilas tulee. Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi 
vanhempien koulutustason mukaan. Välittömän tuen tarve oli myös yh-
teydessä vanhempien koulutustasoon.
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Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään koulu-
verkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä. Eriarvoistumiskehi-
tystä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympä-
ristöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten 
positiivisen diskriminaation rahoituksella.  

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnittymistään yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Kouluja 
vahvistetaan erityisesti niillä alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa nuor-
ten yhdenvertaisen aseman varmistaminen sitä edellyttää. Monihallin-
tokuntaiset, alueelliset hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta vah-
vistaa poikkihallinnosta yhteistyötä. Sen toiminta pohjautuu lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen alueilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman koulutuksellisten tasa-arvo-
hanke kohdistuu kouluihin, joiden alueella on alhainen koulutustaso ja 
tulotaso sekä paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. 
Toimenpiteillä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja varmistetaan erityi-
sesti syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden osalta peruskoulun päät-
täminen ja toiselle asteelle siirtyminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä 
nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuri- ja liikuntatoi-
men kanssa. 

Kodin ja koulun yhteistyön malleja on monipuolistettu, jotta kaikki huol-
tajat saadaan mukaan oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen. Van-
hempien osallisuutta on lisätty ja vahvistettu. 

Oppilaiden käytös- ja poissaolo-ongelmien selvittelyyn luodaan uusia 
toimintamalleja. Poissaoloihin tehty puuttumisen portaat –malli on käy-
tössä kaikissa kouluissa sekä ryhmämuotoisen toiminnan avulla kiinni-
tetään oppilaita opiskeluun ja mahdollisimman joustavaan jatkamiseen 
toiselle asteelle. 

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja 
niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympä-
ristöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu – toimintamalli 
vakiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikunta-
virasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa sel-
vittävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähilii-
kuntapaikkoja. 

Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin 
eri osissa toimivia yksikköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten 
rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja 
laitosten välillä. 
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Opetusvirasto tukee kouluja positiivisen diskriminaation määrärahan 
avulla. PD-määrärahaa on jaettu vuodesta 1999 ja määrärahan jaka-
mismallia on vuosien varrella kehitetty. Nykyinen malli on otettu käyt-
töön vuonna 2009. Määrärahojen jakoon vaikuttavat seuraavat oppi-
laaksiottoaluekohtaiset tekijät: huoltajien koulutustaso, perheiden tulo-
taso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus. PD-mallin tavoittee-
na on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitsevat koulujen oppilaspohjan sosi-
aalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella lisäresursseja. Tavoit-
teena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri 
alueiden kesken. 

Suomen muissa suurissa kaupungeissa ei käytetä vastaavan tyyppisiä 
malleja koulujen määrärahojen jakamisessa. Sen sijaan Tukholman 
kaupungin opetustoimi käyttää mallia, joka perustuu samoihin kolmeen 
muuttujaan. Mallin kehittämisen lähtökohtana on alkujaan ollut se, että 
mallin muuttujien valinnan ja muuttujien saamien painokertoimien tulee 
perustua tutkimustietoon ja mallin ennustevoiman testaamisesta saata-
viin tuloksiin. Mallin ennustevoima tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka 
hyvin malli onnistuu kuvaamaan koulujen toimintaympäristön haasteel-
lisuutta

PD-indeksi on tarkistettu vuonna 2012 ja keväällä 2016. Viimeisessä 
tarkistuksessa näkyi rakentamisen ja  koulujen yhdistymisen vaikutus 
joidenkin koulujen oppilaaksiottoalueiden indikaattoreihin. Alueellisten 
sosioekonomisten muutosten seurauksena koulujen järjestys tuen saa-
jina on muuttunut ja myös negatiivisen indikaattorin saajien prosentu-
aalinen määrä on vähentynyt vuodesta 2012 (45%) vuoteen 2016 
(38%). 

Opetuslautakunta kannattaa selvityksen tekemistä tehokkaimmista ta-
voista torjua lasten eriarvoistumista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ar-
viointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tulee varata riittävästi aikaa, 
jolloin talousarvion 2017 esittelyyn mennessä kattavaa selvitystä ei 
pystytä tekemään.

Käsittely

31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Hertzbergin puheenvuoron johdosta esittelijä muutti esityslistan 
3. kappaleen ("Helsingissä on monipuolinen…") viimeisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti:"Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on yksi 
yksityinen koulu."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.
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Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)

Eriarvoistumiseen puuttuminen ja toimenpiteiden kohdentaminen edel-
lyttää luotettavaa ja hyvää tietopohjaa ja asiantuntevia tulkintoja. Tieto-
keskus on useita vuosia tuottanut tietoa asuinalueiden eriytymiskehityk-
sestä ja viime vuosina myös eri väestöryhmien väliset terveys- ja hyvin-
vointierot ovat nousseet raportoitavan tiedon joukkoon. 

Tietokeskuksen tulevien vuosien tilasto- ja tutkimusohjelman yhtenä st-
rategisena painopistealueena on eri väestöryhmien hyvinvointierojen 
seuranta, joka on osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen la-
kisääteistä kokonaisuutta. Työ, koulutus, sosiaaliset suhteet, asuminen, 
palvelut ja tulonsiirrot luovat mahdollisuuksia ihmisarvoiselle elämälle. 

Helsinkiläisten yleinen tulotaso on muun maan tulotasoa korkeampi, 
mutta väestöryhmien välillä on havaittavissa eroja. Tuloerojen tarkaste-
lu väestöryhmittäin ja alueittain tuo näkyväksi sosioekonomisia eroja ja 
yhtäläisyyksiä sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskejä. Pienituloisissa per-
heissä asuvien lasten osuus on korkeampi kuin muualla maassa ja li-
säksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltajaperheessä. Myös työttömien 
ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Helsingissä, mikä 
välillisesti voi vaikuttaa lasten eriarvoistumiseen.

Tulevina vuosina tietokeskuksessa tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksista kohdennetuilla tilasto- ja tutkimushank-
keilla. Nuorten hyvinvoinnista on jo julkaistu laaja hyvinvointikertomus 
verkkosivusto ja lasten hyvinvoinnin osalta uusia hyvinvoinnin tietosi-
sältöjä ja seurantaindikaattoreita suunnitellaan tällä hetkellä tietokes-
kuksen johtamana usean viraston yhteistyönä. Tietokeskus on tiiviisti 
mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä välillisesti mukana 
tiedontuottajana myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä. 

Tietokeskus ottaa kokeiluluontoisesti käyttöönsä sähköisen hyvinvointi-
kertomuksen syksyllä 2016. Välineeseen on mahdollista valita eriar-
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voistumista kuvaavia indikaattoreita lasten ja nuorten osalta. Tietosisäl-
töä suunnitellaan syksyn aikana tietokeskuksen johtamana usean vi-
raston yhteistyönä. Tavoitteena on, että tuotetun indikaattoritiedon 
avulla operatiivisessa toiminnassa nykyistä paremmin pystytään asetta-
maan tietoon perustuvia tavoitteita lasten ja nuorten eriarvoistumisen 
vähentämiseksi.  

Tietokeskus on yhteistyössä opetusviraston kanssa tänä keväänä to-
teuttanut koulujen PD-indikaattorien (positiivinen diskriminaatio) päivi-
tyslaskelmat. Valmistelun ohessa on huomattu, että koulujen oppimis-
tuloksiin ja koulujen tilaan liittyvien tietovarantojen keräämistä tulisi ke-
hittää ja säännöllistää, jotta erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
yleisiä kehityssuuntia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Yleisem-
minkin lapsiin ja kouluihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen on erit-
täin tärkeä osa lasten eriarvoisuuden torjuntaa. 

Lasten eriarvoisuuden tilanteen tarkastelu ei ole mahdollista ilman laa-
dukkaita ja säännöllisesti päivitettäviä tietovarantoja ja tutkimusta. Tie-
toon perustuva johtaminen on tietokeskuksen toiminnan ytimessä ja 
voimme siten tukea tätä tärkeää työtä.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: Puh nro 09 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 82

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden tor-
jumisesta:

Lasten harrastamisella on monenlaisia myönteisiä hyvinvointivaikutuk-
sia, ja etenkin liikuntaharrastusten avulla on mahdollisuus tarjota lapsil-
le ja nuorille sellaisia kokemuksia, jotka tukevat heidän tervettä kasvu-
aan ja kehitystään (mm. Pirnes & Tiihonen, 2010). Liikuntavirasto on 
pyrkinyt toteuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mu-
kaista tavoitetta, jonka mukaan jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja 
nuorella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. 

Helsingin eri alueiden eriarvoistumiseen liittyvät riskit on tiedostettu lii-
kuntavirastossa, ja tämä kehityssuunta on pyritty huomioimaan palve-
luiden suunnittelussa jo useamman vuoden ajan. Liikunnan harrasta-
mattomuus näkyy Helsingissä erityisesti itäisessä Helsingissä ja Pasi-
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lassa. Näillä alueilla yli viidennes 20 vuotta täyttäneistä ei harrastanut 
vapaa-ajallaan liikuntaa. Mellunkylässä liikuntaa harrastamattomien 
osuus on THL:n tuottaman kyselyn mukaan 28 prosenttia ja Pasilassa 
24 prosenttia (Helsingin Tietokeskus 2016). Kouluterveyskyselyn 
(2013) perusteella puolestaan tiedetään, että fyysisen aktiivisuuden 
suositukset täyttyvät kaikkein heikoiten idän ja koillisen alueella. 

Liikuntatoimi on rakentanut viime vuosikymmeninä vetovoimisia liikun-
tapaikkoja ja tukenut muita liikuntahankkeita erityisesti itäisessä Helsin-
gissä, jossa liikuntaa harrastetaan suhteessa vähemmän kuin muualla 
Helsingissä. Merkittävimpiä näistä liikuntapaikoista ovat Liikuntamylly, 
Kivikon liikuntapuisto, Kivikon hiihtohalli, Kontulan liikuntapuiston teko-
jääkenttä, Pallomyllyn palloiluhalli, Vuosaaren liikuntapuisto, Aurinko-
lahden uimaranta, Vuosaaren jäähalli ja Arena Centerin Myllypuron sa-
libandyhalli sekä lähiliikuntapaikat ja ulkokuntoilulaitteet.

Liikuntavirasto seuraa sekä valtakunnallisia että kaupunkikohtaisia las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin tietolähteitä, ja pyrkii tavoittamaan palveluil-
laan juuri heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset sekä ne, jotka ei-
vät vielä hyödynnä liikuntapalveluja terveytensä ja hyvinvointinsa edis-
tämisessä. Tästä syystä etenkin eri alueiden matalan kynnyksen liikun-
tapalvelutarjontaa on haluttu kehittää. Palveluohjausta eri hallintokun-
tien välillä pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa erillisten han-
kerahoitusten turvin, jotta erityistä tukea tarvitsevat perheet tai muut 
lasten kanssa toimivat tahot tulisivat tietoisiksi liikuntaviraston palve-
luista. 

Vuoden 2012 syksyllä liikuntavirasto aloitti yhdessä opetustoimen 
kanssa valtakunnallisen Liikkuva koulu – ohjelman jalkauttamisen hel-
sinkiläisiin peruskouluihin. Ohjelman avulla on tavoitettu lähes kaikki 
helsinkiläiset koululaiset alueesta tai oppilaiden taustoista riippumatta. 
Tällä hetkellä Liikkuva koulu on osa nykyisen hallitusohjelman kärki-
hanketta ”Liikuntaa tunti päivässä”. Liikuntaviraston sitovana talousar-
viotavoitteena vuodelle 2016 on, että 85 prosenttia sekä suomen- että 
ruotsinkielisistä perusopetuksen kouluista ovat Liikkuvia kouluja.

Fyysisesti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää tukevat myös lii-
kuntaviraston omat lapsille ja nuorille suunnatut matalan kynnyksen lii-
kuntapalvelumallit (EasySport ja FunAction). Palveluiden kehittäminen 
aloitettiin niin kutsutuilta positiivisen diskriminaation alueilta, joista eten-
kin EasySport on laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisemmin myös 
muita Helsingin alueita. Kevään 2016 aikana toimintaan osallistuville 
lapsille on toteutettu kysely, jonka avulla on haluttu selvittää muun 
muassa toiminnassa ilmeneviä alueellisia eroavaisuuksia. Vastauksia 
saatiin yhteensä 515, ja niistä ilmeni, että EasySport-liikuntaan osallis-
tuvien lasten perheissä puhutaan yhteensä 42 eri kieltä. Vastaajista 65 
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prosenttia oli sellaisia, joiden kodissa puhutaan ainoastaan suomen 
kieltä. Osallistujista yli puolet (51 %) ei harrasta liikuntaa urheiluseuras-
sa. Kaikista vastanneista 45 prosenttia ilmoitti, että EasySport-toimin-
nan myötä hengästyttävän liikunnan määrä on lisääntynyt heidän arjes-
saan. Tarve alueellisesti kohdennettuun toimintaan on kyselynkin pe-
rusteella ilmeinen, sillä ryhmäkoot olivat suurimmat idän alueella järjes-
tettävissä ryhmissä. Samalla alueella oli myös eniten niitä (24%), joka 
ilmoittivat, etteivät harrasta EasySport-liikunnan lisäksi mitään muuta. 
Itä oli myös alueista monikielisin; 63 prosenttia somalian kieltä ja 43 
prosenttia arabian kieltä puhuvista vastaajista tuli tältä alueelta.

FunAction-toiminta on yläkouluikäisille nuorille suunnattu edullinen ja 
monipuolinen harrasteliikuntapalvelu. Toiminta on keskittynyt pääsään-
töisesti idän alueelle, mutta lähiöprojektin myöntämän kahden vuoden 
mittaisen hankerahoituksen turvin FunAction – toimintamallia tullaan 
kuluvan vuoden aikana laajentamaan yhdessä nuorisoasiainkeskuksen 
kanssa lännen - ja erityisesti Malminkartanon, Kannelmäen, Haagan ja 
Pitäjänmäen alueelle. Lisäksi liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä 
kehittämään yhdessä kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal 
trainer-toimintamallia”, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista 
ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille, jotka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen 
toimintakyvyn seuranta) huolta herättävän tuloksen. Pilotit mallin kehit-
tämiseksi käynnistyvät kuluvan vuoden syksyllä, ja kehittämistyössä 
tullaan hyödyntämään jo alustavasti testattua yksilöllistä nuorten liikun-
taneuvontaa. Pilottivaiheen kehittäminen tapahtuu aluehallintaviraston 
myöntämän hankerahan turvin. 

Nuorisotutkimusverkoston tuoreimman nuorisobarometrin (2016) mu-
kaan 15 – 29 –vuotiaista nuorista joka kolmas on jättänyt harrastuksen 
aloittamisen rahapulan takia. Helena Huhdan (Nuorisotutkimusseura 
2015) tutkimuksen mukaan työttömän nuoren kaikki aika on vapaa-ai-
kaa, jolloin myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kiinnikkeet säilyvät tai 
katkeavat. Vapaa-ajalla siis joko selviydytään tai syrjäydytään. Liikunta-
viraston NYT-liikuntahankkeen tavoitteena onkin tarjota toiminta- ja työ-
kykyä lisäävää liikuntaa työttömille 17–29-vuotiaille helsinkiläisille. Alu-
eellisesti kattava viikoittainen liikuntalajitarjotin tarjoaa eri lajien harras-
tusmahdollisuuksia ja Jump in –liikuntaneuvonta henkilökohtaista oh-
jausta. Asiakaskyselyihin vastanneista Nyt-liikunnan asiakkaista noin 
31 prosenttia oli ilman työ- tai koulutuspaikkaa, noin 41 prosenttia opis-
keli ja noin 28 prosenttia oli työelämässä. Vastanneista kolmannes ei 
harrastanut liikuntaa lainkaan ennen NYT-liikuntaan osallistumista. 

Alueellisesti kohdennetuista hankkeista liikuntavirasto aloittaa syksyllä 
2016 erillismäärärahan turvin myös Aktiivista arkea lähiöissä – hank-
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keen, joka kohdentuu Itä-Helsingin kahteen lähiöön, Jakomäkeen ja 
Myllypuroon. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää hyvinvointia 
aktiivisesta arjesta ja yhteisöllisestä tekemisestä sekä vaikuttaa positii-
visesti terveyskäyttäytymiseen osallisuuden ja aktiivisen osallistumisen 
keinoin. Hanketta kohdennetaan erityisesti aktiivisesta toiminnasta syr-
jäytyneeseen tai muuten passiiviseen aikuisväestöön sekä lapsiperhei-
siin, joiden taustalla voi olla mm. vähävaraisuutta, pitkäaikaistyöttö-
myyttä tai yksinhuoltajuutta.

Kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla liikuntavirastos-
sa lähdetään kehittämään toimintamallia, jonka avulla pyritään tavoitta-
maan niin turvapaikanhakijoina juuri Suomeen saapuneet kuin jo pi-
dempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat ja monikulttuurisen 
taustan omaavat kaupunkilaiset. 

Kohdennetuista erillishankkeista voitaneen vielä mainita hanke, jonka 
tavoitteena on tarjota liikuntatoimintaa maahanmuuttajataustaisille nai-
sille ja perheen äideille, joilla on esimerkiksi riittämättömän kielitaidon 
tai mahdollisesti myös luku- ja kirjoitustaidottomuuden vuoksi haasteel-
lista löytää tietoa ja palveluja terveydestä ja liikunnasta. Liikuntaryhmät 
kohdentuvat alueille, jossa asuu paljon maahanmuuttajia kuten Itä-Hel-
sinkiin. 

Monien kehittämishankkeiden lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten 
tarpeet on pyritty huomioimaan liikuntaviraston omassa toiminnassa 
mm. matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestämällä sekä suunnittele-
malla loma-ajan toiminta sellaiseksi, että kaikilla lapsilla olisi mahdolli-
suus osallistua ryhmiin omien valmiuksiensa mukaan. Lisäksi liikuntavi-
rasto tukee ja tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan 
järjestämisessä. Järjestöt tavoittavat omalta osaltaan juuri haasteelli-
semmassa asemassa olevat kuntalaiset. 

Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä erityisenä painopisteenä ovat Hel-
singin lukuisat lähiliikuntapaikat, jotka sijoittuvat kaupungin eri alueille 
vähentäen alueiden välistä eriarvoisuutta. Lähiliikuntapaikkojen tavoit-
teena on madaltaa kaupunkilaisten liikunnan harrastamisen kynnystä ja 
innostaa alueiden asukkaita liikkumaan omatoimisesti ja ympäri vuo-
den. Liikuntavirasto on käynnistänyt lähiliikuntapaikoissa uutena palve-
lumuotona kaikille helsinkiläisille suunnatun maksuttoman Liv-ulkotree-
nin. Uudelle matalan kynnyksen palvelumuodolle on ollut selvä tarve, ja 
se on tavoittanut nopeasti laajan asiakaskunnan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
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Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500
tarja.loikkanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vihreän val-
tuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta:

Eriarvoisuuden torjunta on tärkeä aihe varhaiskasvatuksen toiminnas-
sa. Kaikkia koskevat yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut osana op-
pimisen polkua tasaavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja ja 
takaavat kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutetun henki-
löstön järjestämään varhaiskasvatustoimintaan.

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määräraha 
vuonna 2016 on 950 000 euroa. Määrärahalla on lisätty hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää, lastentarhanopettajien osuutta hoito- ja kasva-
tushenkilöstöstä sekä palkattu lisää erityislastentarhanopettajia erityi-
sesti niillä asuinalueilla, joilla on nähtävissä lasten kasvuun liittyviä ris-
kitekijöitä. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että positiivisen 
diskriminaation määräraha pidetään jatkossa vähintään vuoden 2016 
tasolla. Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin vuosiin.

Varhaiskasvatuksessa puututaan tehokkaasti erilaisin tukitoimin kas-
vun, kehityksen ja oppimisen haasteisiin sekä ennaltaehkäistään erilai-
sista riskitekijöistä johtuvia ongelmia. Erityisen tuen resursseja kohden-
netaan alueittain eniten tukea tarvitseville lapsille ja tiivis yhteistyö neu-
volan ja muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa auttaa kartoittamaan 
lasten tuen tarpeita. Erityisesti varhaiskasvatuksen, huoltajien ja neuvo-
lan yhteinen Hyve4-malli ja siihen liittyvä tiedonsiirto päiväkodin ja neu-
volan välillä tuottaa paljon lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tär-
keää tietoa ja auttaa kohdentamaan erilaisia tukitoimia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
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Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo 
Kiasman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kau-
punkia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginor-
kesterin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osal-
listuminen kaupunginorkesterin konserttiin.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli kaikkien lasten 
yhtäläisten oppimisedellytysten turvaamisessa. Esiopetuksesta peruso-
petukseen siirryttäessä nivelvaiheen yhteistyö opetustoimen kanssa on 
tärkeää sujuvan koulun aloittamisen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuk-
sen ja opetustoimen yhteistyössä on kehitetty kouluun siirtymisen pro-
sesseja siten, että kaikkien lasten tarpeet tulevat huomioiduksi.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toi-
mintamalleja kehitetään edelleen myös eriarvoisuuden torjumisen nä-
kökulmasta. Keinojen vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää osa-
na lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä. Kun 
puhutaan lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat 
punnittaisiin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhem-
pien kanssa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Eriarvoisuuden torjumisella on suoria vaikutuksia terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä lasten mahdollisuuteen osallistua tasa-arvoiseen koulutuk-
seen. Yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelut Helsingin eri alueilla 
ehkäisevät osaltaan lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumista ja tasaa-
vat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja. Laadukas varhaiskas-
vatus edistää lasten sosiaalista, alueellista ja kulttuurista tasa-arvoa.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että toisen kappaleen loppuun lisä-
tään seuraava lause: Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin 
vuosiin.

Lisäksi lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Kun puhutaan 
lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat punnittai-
siin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhempien kans-
sa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Lisäys kohtaan 2 ensimmäisen lau-
seen perään: Eriarvoisuuden torjunnassa täytyy kohdella huonossa 
asemassa/syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä kantasuomalaisia, 
että maahanmuuttajataustaisia lapsia tasavertaisesti. Positiivisen disk-
riminaation määrärahoista ei saa tulla ohituskaistaa maahanmuuttaja-
lapsille kantasuomalaisten lasten kustannuksella.

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 65

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää alueiden eriarvoisuuden torjumista tärkeänä 
tavoitteena. Nuorisoasiainkeskuksen uutta suuntaa valittaessa strategi-
sesti keskeisenä painopisteenä on ollut nimenomaan alueellisen eriar-
voisuuden torjuminen ja alueiden omaleimaisuuden kehittäminen. Yksi 
nuorisoasiainkeskuksen keskeisistä toimintaperiaatteista on, että ”teh-
dään enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän”. Tä-
mä edellyttää panostusta alueisiin, joissa lasten ja nuorten riski syrjäy-
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tyä on suurempi. Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa keskeistä on ol-
lut myös hyvä ja toimiva kumppanuus muiden lasten ja nuorten kanssa 
työtä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksessa tiedostetaan se, että nuorten tarpeet vaihte-
levat alueittain Helsingissä. Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tar-
vitaan luotettavaa, monipuolista ja ajantasaista tietoa alueista ja niiden 
asukkaista, erityispiirteistä ja elinolosuhteista. Tähän haasteeseen vas-
tataan muun muassa nuorten hyvinvointikertomuksessa, johon on ke-
rätty avoimen tiedon periaatteella niin tutkimus- ja tilastotietoa kuin 
nuorten ja toimijoiden kokemuksia. Taustalla on ajatus, että erilaista tie-
toa yhdistämällä voidaan saada luotettavampaa tietoa hyvinvointiin vai-
kuttavista tekijöistä. Monipuolisen tiedon ja indikaattoreiden pohjalta 
voidaan seurata alueiden ja tilanteiden kehittymistä sekä ohjata resurs-
seja enemmän tarvitseville nuorille ja alueille.   

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että alueiden eriarvoisuuden torjumiseksi 
hallintokuntien välinen yhteystyö on välttämättömyys. Nuorten syrjäyty-
misen ehkäisytyössä toimitaan usein ns. harmaalla vyöhykkeellä, jossa 
asiakkuus ei ole selkeästi minkään hallintokunnan oma tehtävä. Osaa-
mista ja resursointia yhdistämällä voidaan päästä parempaan lopputu-
lokseen ja tarjota ehkäisevää tukea niillä alueilla ja niille nuorille, jotka 
mahdollisesti jäisivät ilman palveluita.

Nuorisoasiainkeskus huomioi alueiden erilaiset tarpeet myös henkilös-
tösuunnittelussa. Parhaillaan nuorisoasiainkeskuksessa kootaan ajan-
tasaista tietoa alueellisista palvelutarpeista ja tarvittavista henkilöstö-
määristä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua varten. Tarkoituksena 
on suunnata lisää resursseja alueille, joissa tarve on suurin.

Nuorisotyön tehtävä on turvata kaikille nuorille tasavertaiset mahdolli-
suudet tehdä ja olla, asuinalueestaan riippumatta. Nuorisoasiainkes-
kuksen uudistuksen myötä on alueellista kehittämisvastuuta lisätty, jo-
ka tarkoittaa muun muassa alueellisten yksiköiden vastuuta sen huo-
lehtimisesta, että nuorten mahdollisuudet toteutuvat omalla alueella.  
Näitä mahdollisuuksia ovat; 

- mahdollisuus muodostaa kaverisuhteita,
- mahdollisuus toimia toisten hyväksi ja vaikuttaa ympäristöönsä,
- mahdollisuus kokea ja toteuttaa kulttuuria,
- mahdollisuus liikuntaan,
- mahdollisuus viettää aikaa muiden nuorten kanssa paikoissa, joihin 
nuoret ovat tervetulleita,
- mahdollisuus saada apua ja tukea,
- mahdollisuus oppia uutta ja vahvistaa omia taitojaan.
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Nuorisotyössä alueellista yhteistyötä, paikallisia kokeiluja ja alueille jal-
kautumista lisätään. Alueellisissa nuorisotyön yksiköissä kehitetään 
alueen tarpeiden pohjalta työtapoja ja tarjotaan tukea tarvitseville nuo-
rille aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja 
apua erilaisissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttajiin suunnattu työ on 
nostettu yhdeksi erityiseksi kärkihankkeeksi. 

Yksi tapa vaikuttaa alueiden eriarvoistumisen torjuntaan, on lisätä 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman asuinalueensa kehittä-
miseen ja parantamiseen. Nuorisoasiainkeskuksessa tätä on kehitetty 
soveltamalla osallistavan budjetoinnin mallia Ruutibudjettia (RuBu). 
Ruutibudjetissa nuoret ovat kumppaneina kehittämässä alueiden palve-
luita nuorille ja tekemässä aloitteita alueiden parantamiseksi.

Alueellisen eriarvoistumisen kehityksen torjumiseksi tehdään nuorisoa-
siainkeskuksessa kohdennettua nuorisotyötä. Kohdennetulla nuoriso-
työllä tarkoitetaan yksilöiden ja ryhmien kanssa tehtävää syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävää työtä, jota tehdään 
yhdessä muiden kanssa. Kyse on työn tarveperustaisesta kohdentami-
sesta sinne, missä tuen tarvetta on enemmän. Työtä tehdään ehkäise-
västä näkökulmasta, jossa nuoria ohjataan ja tuetaan vaiheessa, jolloin 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti ja nuorisotyöllinen lä-
hestyminen on perusteltua.

Esimerkkejä kohdennetusta nuorisotyön työmuodoista Helsingissä ovat 
sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteisesti toteutettava Luotsi-toimin-
ta sekä opetusviraston kanssa yhteistyössä tehtävä Kaikki Käy Koulua 
– hanke. Kohdennettuja nuorisotyön hankkeita järjestetään myös pai-
kallisesti nuorisotyöyksiköiden ja eri tahojen kanssa yhteistyössä alu-
een tarpeiden perusteella, esimerkiksi alueen koulun ja oppilashuollon 
kanssa yhdessä suunnitellen tai alueella toimivan järjestön kanssa yh-
dessä toteuttaen.

Luotsi-toiminta on nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton monihallintokuntainen malli, joka palvelee yläkouluikäisiä koko Hel-
singin alueella. Sen tavoitteena on hyvinvoiva nuori ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Luotsi-toiminta mahdollistaa nuorille ehkäisevästä näkö-
kulmasta yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea, myönteisiä kokemuksia 
ja vapaamuotoisia tilanteita kokea hyväksyntää. Nuorilla rakennetaan 
henkilökohtainen tukiohjelma, jossa nuoren kykyjä, taitoja, sosiaalista 
kompetenssia ja osallisuutta vahvistetaan nuoren omista lähtökohdista. 
Tukea viedään nuoren arkeen ja toimintaa tehdään nuoren lähiympäris-
tössä. 

Kaikki käy koulua -hankkeessa viedään ryhmämuotoista tukea koulu-
ympäristöön. Työmallissa muodostettavat kasvuryhmät on sisällytetty 
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koulun opetussuunnitelmaan valinnaisaineena. Kasvuryhmissä aute-
taan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat, omat 
voimavarat ja vahvuudet ja etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan. 
Toimintaa suunnitaan opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteis-
työnä alueilla ja kouluissa ilmenneiden tarpeiden pohjalta eniten tarvit-
seville alueille.

Nuorisoasiainkeskuksessa pidetään tärkeänä, että myös tulevan johta-
misjärjestelmän muutoksen ja toimialamuutoksen jälkeen yhteistyön 
mahdollisuudet säilyvät ja tekemisen tapoja ja sujuvuutta kehitetään 
edelleen. Tärkeää on myös panostaa riittävästi resursseja ehkäisevän 
työn ja varhaisen tuen yhteisille rajapinnoille, josta usein kärsivät pe-
ruspalveluiden järjestämisen resurssipaineessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vihreiden ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta esittää, et-
tä talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaimmat ta-
vat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tulisi sel-
vittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös liikuntatoi-
messa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kaupungin toi-
minnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatusviraston 
yhteistyössä, kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös keinojen 
vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella. Kaupunkisuunnittelulla-
kin on roolinsa, mutta se on liian hidasvaikutteista toimiakseen pää-
asiallisena keinona.

Kaupunginosien tasapainoinen ja hallittu kehittäminen on kaupunki-
suunnittelun keskeisiä tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituk-
sella luodaan mm. edellytyksiä asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väes-
töryhmien alueelliseen sijoittumiseen, pyritään tasaamaan alueellisia 
eroja sekä tätä kautta ehkäistään asuinalueiden epätasapainoista kehi-
tystä. Alueiden eriarvoisuuden ehkäisemiseksi kehittämistoimenpiteitä 
ja investointeja tulee kohdistaa entistä koordinoidummin ja samanaikai-
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sesti. Toteuttamalla täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä jul-
kisten alueiden parantamista, palvelutilojen monipuolistamista sekä toi-
minnallista ja sosiaalista kehittämistä luodaan hyvät edellytykset eriar-
voisuuden ennalta ehkäisylle. Muun muassa laadukkaat puistoalueet ja 
julkiset tilat, turvallinen arkiympäristö sekä hyvät liikuntamahdollisuudet 
yhdessä hallintamuotojakaumaltaan monipuolisen asuntorakentamisen 
kanssa edistävät alueiden positiivista kierrettä. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto sekä Helsingin lähiöprojekti yhteistyössä muiden virastojen kans-
sa edistävät erilaisten parantamistoimenpiteiden yhteensovittamista 
täydennyskaavoitushankkeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Meri-
Rastilassa vuonna 2014 käynnistynyt laajamittainen alueen kaavoituk-
seen ja julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävä kaupunkiuudistus-
työ.

Asuinalue koostuu kodin välittömästä ympäristöstä, jossa liikutaan päi-
vittäin. Oman asuinalueen turvallisuus on yksi tärkeimmistä koetun tur-
vallisuuden osa-alueista, ja sen turvallisuus on keskeinen asia arjen 
viihtyvyyden ja alueellisen eriarvoisuuden kannalta. Helsingin tietokes-
kuksen vuonna 2015 toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan tur-
vattomuuden kokemukset ovat pysyneet asuinalueilla pitkälti entisellä 
tasollaan, mutta myös positiivista kehitystä on nähtävissä. Esimerkiksi 
Myllypurossa ja Jakomäessä turvattomuuden kokemusten määrä on 
vähentynyt vuoden 2009 mittaustilanteesta. Kummallakin alueella on 
tehty määrätietoista kehittämistyötä alueen täydennysrakentamisen, 
julkisen ympäristön parantamisen sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyn 
osalta. Voidaan katsoa, että Myllypuron laaja-alainen kaupunkiuudistus 
sekä Jakomäen alueen koordinoitu kehittäminen ovat olleet tärkeä teki-
jä myös turvattomuuden kokemusten vähenemiseen.

Asemanseudut, ostoskeskukset sekä puistot ovat keskeisiä asuinym-
päristöjen julkisia ja kaupallisia keskittymiä, joiden laatutasolla on vai-
kutusta asuinalueiden eriarvoisuuteen ja asukkaiden kokemuksiin 
omasta arkiympäristöstään. Kehittämisen nykyisenä haasteena on 
etenkin toimijoiden laaja kirjo, omistajarakenteen sirpaleisuus sekä osin 
toisistaan eriävät intressit. Asemanseutuja ja ostareita tulee kehittää 
voimallisemmin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, valtion ja paikal-
listen toimijoiden kanssa. Parantamalla asemanseutujen ja muiden lii-
kenteen solmukohtien laatutasoa edistetään eri kulkutapojen hyvää 
saavutettavuutta, lisätään ihmisten liikkumista omassa arkiympäristös-
sään sekä vahvistetaan paikallisten palveluiden edellytyksiä. Yhdessä 
kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteen kanssa asuinalueet kytkeytyvät 
rakenteellisesti paremmin toisiinsa, jolloin todennäköisyys myös sosio-
ekonomisten ongelmien kasaantumisesta perifeerisiin alueisiin on epä-
todennäköisempää.
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Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuut-
ta korostava kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöprojekti, joka toimii 
koko esikaupunkivyöhykkeellä. Projekti tukee kaupungin strategian ja 
tavoitteiden toteuttamista. Lähiöprojektin tehtävänä on kiinnittää huo-
miota alueiden eriarvoisuuden torjumiseen. Toimintakauden 2016-2017 
yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäi-
sy. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa rakennusviraston ja liikun-
taviraston kanssa yleisten alueiden kehittämiseksi ja monipuolistami-
seksi sekä kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä alueellisia toi-
mintamalleja yhdessä palveluhallintokuntien, kuten nuorisoasiainkes-
kuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Esi-
merkiksi liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteutetta-
vassa lännen liikuntaprojektissa parannetaan lasten ja nuorten liikunta-
mahdollisuuksia Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan 
alueilla. Lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja syrjäytymisen 
ennalta ehkäisy liikunnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lähiöprojekti osallistuu myös kaupungin lähiörahaston käytön tukemi-
seen yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Lähiörahasto on erillinen in-
vestointirahasto, josta rahoitetaan hankkeita, jotka nostavat Helsingin 
lähiöiden arvostusta parantamalla niiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Keskeisessä 
osassa on alueiden eriarvoisuuden torjuminen. Lähiöprojekti tukee 
hankkeiden valmistelua, hallintokuntien välistä yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa sekä pyrkii varmistamaan hankkeiden etenemisen. 

Alueellisen eriarvoisuuden torjuminen on pitkäjänteistä hallintokuntien 
ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Lähiöprojektilla on tässä työs-
sä tärkeä koordinaattorin, yhteensovittajan ja puolestapuhujan rooli. 
Projekti tukee kaupungin kustannustehokasta resurssien käyttöä kana-
voimalla lähiöalueilta tulevia tarpeita kaupunkitasoiseen keskusteluun, 
kokoamalla yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttamalla yhteistä 
suunnittelua sekä pilotoimalla ja jalkauttamalla toimintamalleja virasto-
jen toimintaan. Tärkeässä osassa on täydennyskaavoituksen edistämi-
nen ja julkisen ympäristön parantamistoimenpiteiden yhteensovittami-
nen ja koordinointi. 

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä  siten, että se 
käsitteli asian Ykp 1 asian Vp 5 jälkeen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 197

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi eriarvoisuuden torjumista koskevasta 
ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä rakennusviraston toiminnasta alueiden tasa-arvoisuuden edistämisessä

Rakennusviraston perustehtävänä on taata toimiva ja turvallinen kau-
punkiympäristö Helsinkiin. Kaupunkiympäristön palveluiden järjestämi-
sessä erityisesti ulkoleikkipalvelut sekä jalankulun ja pyöräilyn ympäris-
töt koskettavat lapsia ja nuoria. Rakennusvirastolla on käytössään usei-
ta keinoja pyrkiä mahdollisimman tasapuoliseen alueiden palveluiden 
järjestämiseen huomioiden mm. alueiden kunto, identiteetti sekä asuk-
kaiden toiveet ja tarpeet. Osa keinoista on nopeavaikutteisia, mutta 
myös järjestelmällinen, pitkän tähtäimen suunnittelu- ja ohjelmointityö 
on tärkeä osa alueiden eriarvoistumisen ehkäisemistä. Yleinen talousti-
lanteen heikko kehitys asettaa kuitenkin haasteita rakennetun ympäris-
tön laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle.

Strategisessa suunnittelussa alueiden tasa-arvoisuuden edistämisen 
keinoja ovat mm. kaupunginlaajuiset palveluiden verkostotarkastelut, 
tuotteita ja palveluja koskevat linjaukset sekä aluesuunnitelmien laati-
minen. Investointien ja ylläpidon ohjelmoinnissa asetetaan painopistea-
lueita ohjaamaan toiminnan resursseja tarpeellisiin kohteisiin. Palveluja 
arvioidaan ja priorisoidaan jatkuvasti, ja samalla pyritään parantamaan 
toiminnan tuottavuutta, jotta esimerkiksi ylläpidon laatutason säilyttämi-
nen nykyisellään olisi mahdollista. Asukkaiden palautteita ja tyytyväi-
syyttä seurataan vuosittain analysoimalla saadut asukaspalautteet se-
kä teettämällä kyselyitä.

Rakennusvirasto tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien 
kanssa, jotta palvelujen kokonaisuus on linjassa eri toimijoiden kesken. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueiden eriarvoistumisen ehkäisyssä 
lasten näkökulmasta ovat varhaiskasvatusvirasto, liikuntavirasto, ope-
tusvirasto ja lähiöprojekti.

Aluesuunnittelu
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Helsingin kaupungin strategiassa on nostettu esiin esikaupunkialueiden 
ja asuinalueiden vetovoimaisuus asukkaiden ja elinkeinoelämän toimi-
joiden näkökulmasta. Yhtenä toimenpiteenä tähän ovat yleisten aluei-
den aluesuunnitelmat, joiden pohjalta parannetaan katujen, virkistysa-
lueiden ja aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tiivis-
tyvässä kaupunkirakenteessa.

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja viherverkosto-
jen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä. 
Sen avulla osaltaan ohjelmoidaan ja suunnitellaan rakennusviraston 
toimintaa ja taloutta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katujen ja vihera-
lueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien pal-
veluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireelli-
syysjärjestys. Suunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkai-
den ja elinkenoelämän toimijoiden kanssa. Tarpeita alueen kehittämi-
seksi kerätään järjestelmällisellä kuntokartoituksella, asukaskyselyillä ja 
gallupeilla sekä erilaisten työpajojen ja vuorovaikutustilaisuuksien avul-
la. Esimerkiksi alueen kouluja innostetaan lähtemään mukaan alue-
suunnitteluun ja työstämään kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten 
omasta elinympäristöstä.

Verkostotarkastelut ja linjaukset

Verkostosuunnittelun ja palvelulinjausten avulla pyritään takaamaan 
tasapuolinen palveluverkosto koko kaupungissa ja myös pitämään pal-
velujen laatutaso samana. Palvelulinjaukset laaditaan käyttäjiä kuun-
nelleen, ja esimerkiksi skeittiohjelmassa määritellyt korjattavat ja uudis-
rakentamiskohteet on kerätty käyttäjien palautteiden perusteella. Ver-
kostotarkastelujen ja aluesuunnittelun avulla pyritään turvaamaan ja 
havaitsemaan epäkohdat myös palveluihin johtavissa jalankulun ja pyö-
räilyn reiteissä. Käyttäjien palaute muun muassa ulkoilureittien turvatto-
muuteen ja valaistuksen puutteellisuuteen liittyen voidaan huomioida 
aluesuunnittelussa esiin nousevien hankkeiden ja hoitotoimenpiteiden 
täsmentämisen myötä.

Katu- ja viheralueiden ylläpito

Vaikka katu- ja viheralueet laajenevat rakentamisen myötä, uusien 
alueiden ylläpitoon ei määräraharaamissa ole vastaavaa varausta. Ka-
tu- ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pyritään kuitenkin pitämään 
pääosin nykytasolla, mikä vaatii panostamista palvelujen järjestämisen 
ja tuottavuuden parantamiseen. Ylläpitoon osoitettujen määrärahojen 
riittävyyttä turvataan mm. lisäämällä kilpailuttamalla hankittujen palve-
luiden osuutta. 

Alueiden tasa-arvoisuutta pyritään edistämään ylläpitämällä eri puolilla 
Helsinkiä edustuspuistoja ja erikoiskohteita, kuten kartanoympäristöjä. 
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Aluekeskusten, kuten Malmi ja Itäkeskus, puhtaanapidon taso on pidet-
ty samalla tasolla kantakaupungin kanssa. Lapsille tärkeiden leikkia-
lueiden turvallisuutta tarkastetaan säännöllisesti, ja leikkialueiden väli-
nevalikoima pyritään pitämään kattavana alueesta riippumatta. Leikki-
puistotoiminnan osalta järjestetään säännöllisesti tapaamisia varhais-
kasvatusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Asukkaiden vastuunottoa 
lähiympäristöstä pyritään vahvistamaan tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua yleisten alueiden hoitoon esimerkiksi puistokummeina tai tal-
kootoiminnassa.

Lähiöprojekti ja lähiörahasto

Helsingin kaupungin lähiöprojektin ja lähiörahaston avulla rakennusvi-
rasto on pystynyt toteuttamaan erityisesti esikaupunkialueilla kunnos-
tus- ja perusparannushankkeita, joille ei muutoin olisi nykyisellä resur-
soinnilla löytynyt rahoitusta viraston investointibudjetista. Lähiöprojektin 
ja rakennusviraston yhteishankkeiksi on nostettu kohteita, jotka ovat 
osa paikallista identiteettiä ja asukkaille tärkeitä. Lähivuosien hankkeita 
ovat olleet erilaiset yhteisölliset taideprojektit (esimerkiksi alueen nuor-
ten erityispanostuksella toteutettu Jakomäen taidealikulku Broda) sekä 
leikkipuistojen tai kävelykatu- ja aukioalueiden kunnostushankkeet eri 
puolilla Helsinkiä. Hankkeiden mahdollistamisen lisäksi lähiöprojektilla 
on merkittävä rooli hallintokuntia yhdistävänä ja tiedonvaihtoa lisäävä-
nä toimijana, jonka kautta käyttäjähallintokuntien, alueen asukkaiden, 
elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet on mahdollista tuoda 
kootusti toteuttavien hallintokuntien tietoon. Lähiöprojekti on rakennus-
viraston keskeinen kumppani eriarvoistumisen vähentämisessä ja 
alueiden tasapuolisen kohtelun mahdollistajana.

Vuonna 1996 perustetun lähiöprojektin kuudes toimintakausi alkoi vuo-
den 2016 alusta. Uusi kausi kestää kaksi vuotta, mikä antaa mahdolli-
suuden arvioida projektin toimintaa osana seuraavan valtuustokauden 
strategiakokonaisuuden valmistelua. Nykyisellä toimintakaudella lä-
hiöprojekti keskittyy aluekohtaisiin sekä erilaisiin syrjäytymistä ennal-
taehkäiseviin pilotteihin ja teemallisiin kokonaisuuksiin, kuten asema-
seutuihin. Kohdealueina ovat erityisesti Meri-Rastila, Jakomäki, Malmi, 
Malminkartano, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. Lähiöprojektin tavoittee-
na on edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakau-
pungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi 
alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokun-
tien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuorovaikutus

Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteistyötä 
alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, ja asuk-
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kaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnittelun alkuvai-
heessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdollisuudet osallis-
tua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Siksi 
vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ihmiset jo ovat. Suun-
nittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista saatuja hyviä kokemuksia 
tulee laajentaa osallisuuden edistämiseksi.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän ehdotus: Lisätään lausuntoehdotuksen uudeksi viimeiseksi 
kohdaksi  otsikolla "Vuorovaikutus" oleva seuraava teksti:

 "Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteis-
työtä alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, 
ja asukkaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota siihen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdolli-
suudet osallistua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riip-
pumatta. Siksi vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ih-
miset jo ovat. Suunnittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista 
saatuja hyviä kokemuksia tulee laajentaa osallisuuden edistämisek-
si."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 242
Valtuutettu Hannele Luukkaisen aloite Helsingin kaupungin palvelu-
keskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä

HEL 2016-001414 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Hannele Luukkainen ehdotti valtuutettu Ulla-Marja Urhon 
kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kau-
punginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kau-
pungin Palvelukeskus -liikelaitos yhtiöitetään, koska yhtiömuotoisena 
se pystyy paremmin toimimaan kilpailluilla markkinoilla tulevaisuudes-
sa.

4 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Ehdotan, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi 
siten, että Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos yhtiöitetään, 
koska yhtiömuotoisena se pystyy paremmin toimimaan kilpailluilla 
markkinoilla tulevaisuudessa.

Jaa-äänet: 57
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallg-
ren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri
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Ei-äänet: 21
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuulikki 
Vuorinen

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Jarmo Nieminen, Mika Raatikainen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hannele Luukkainen ym. valtuustoaloite Kvsto 3.2.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannele Luukkainen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessa esitetyillä perusteilla Kokoomuksen valtuustoryhmän 9.12.2015 
tekemää aloitetta tarkentaen, että Helsingin kaupungin palvelukeskus -
liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään vuoden 2016 aikana.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, § 
322 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämisestä. 
Kaupungilla todettiin olevan strateginen intressi palvelukeskus-liikelai-
toksen ruokahuoltopalvelutoimintaan kuuluvissa oppilaitos-, päiväkoti- 
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ja sairaalaruokailussa, vanhusten ruokailussa sekä liikelaitoksen puhe-
lin- ja hyvinvointipalveluissa. Lisäksi toimimisella kaupungin sisäisenä 
liikelaitoksena saavutetaan myös kouluruokailuun liittyviä arvonlisäve-
rotushyötyjä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 25.5.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmän 
ryhmäaloitetta Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toi-
minnan yhtiöittämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti (25.5.2016, § 141) 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa Kokoomuksen val-
tuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.  

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallia koskevan päätöksen ja 
kaupunginvaltuuston ryhmäaloitekäsittelyn jälkeen ei ole tapahtunut 
sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat liikelaitosmuotoon jätettyjen toi-
mintojen yhtiöittämistä. Palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittäminen ei 
ole perusteltua vuoden 2016 aikana ottaen huomioon ruokahuollon ja 
hyvinvointi-palvelujen strateginen merkitys kaupungille, valmistelussa 
oleva ruokahuoltopalvelukonseptin uudistaminen sekä jo päätetty ruo-
kahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisääminen. Lisäksi kaupungin joh-
tamisjärjestelmän uudistaminen ja valtakunnallisen SOTE-uudistuksen 
valmistelu ovat parhaillaan käynnissä. Palvelukeskus-liikelaitoksen 
asemaa on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen kaupungin seu-
raavan strategiaohjelman yhteydessä.

Siirtymäaikajärjestelyn myötä vaiheittain kokonaan markkinoille siirty-
vän Palmia Oy:n toimimisesta markkinoilla ei myöskään ole toistaiseksi 
riittävästi kokemuksia, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopää-
töksiä palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittämisen tarkoituksenmukai-
suudesta. Yhtiöittämiseen liittyvä siirtymäaika on meneillään, eivätkä 
kaupungin yhtiöltä hankkimia palveluja koskevat kilpailutukset ole vielä 
käynnistyneet.

Yksinomaan kaupungin sisäisenä toimijana palvelukeskus-liikelaitok-
sen on mahdollista harjoittaa ja kehittää toimintaansa niistä lähtökoh-
dista, jotka ovat kaupunkikonsernin kokonaisuuden kannalta tärkeitä 
(toimintavarmuus, laatu, kustannustehokas toiminta).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Hannele Luukkainen ym. valtuustoaloite Kvsto 3.2.2016 asia 11
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 775

HEL 2016-001414 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

12.09.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

Palautetaan uuteen valmisteluun niin, että käynnistetään Helsingin kau-
pungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittäminen.

Kannattaja: Lasse Männistö

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Silvia Modig, Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 4  (2 poissa).
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 243
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite matkailun markkinointipisteen 
perustamisesta lentoasemalle

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki ryhtyy yhteistyössä Espoon ja Vantaan 
kaupunkien sekä Uudenmaan liiton ja Visit Finlandin kanssa toimiin toi-
sen matkailun neuvonta- ja markkinointipisteen perustamiseksi lento-
kentän transit-alueelle. Markkinointipisteen tarkoituksena olisi esitellä 
Helsingin seutua kauttakulkumatkailijoille mielenkiintoisena matkailu-
kohteena ja kertoa matkailuyritysten palveluista. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, 
Uudenmaan liitto ja Visit Finland rahoittavat Helsinki-Vantaan lentoase-
malla T2-tuloaulassa Finavian tiloissa toimivan seudullisen matkailu-
neuvontapisteen toimintaa, jota operoi Helsingin kaupungin omistama 
Helsingin Markkinointi Oy. Aloitteessa ehdotettiin, että Helsingin kau-
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punki ryhtyy yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa toimiin toi-
sen matkailun neuvonta- ja markkinointipisteen perustamiseksi lento-
kentän transit-alueelle. Tarkoituksena olisi markkinoida Helsingin seu-
tua kauttakulkumatkustajille ja kertoa mahdollisuuksista pistäytyä vaik-
kapa junalla Helsingin keskustassa ostoksilla ja tutustumassa kaupun-
kiin.

Lentoaseman neuvontapisteen rahoittajat käsittelivät ehdotusta ko-
kouksessaan 18. toukokuuta 2016. Rahoittajatahot eivät ole valmiita li-
säpanostuksiin toisen neuvontapisteen perustamiseksi eivätkä näe tar-
koituksenmukaisena ylläpitää miehitettyä pistettä transit-puolella. 
Myöskään Finavia ei usko, että puhtaasta matkailuneuvontapisteestä 
olisi hyötyä porttialueella. Sen sijaan elämyksellä, joka jättäisi muistijäl-
jen ja pystyttäisiin integroimaan osaksi matkustuskokemusta, olisi huo-
mattavasti enemmän arvoa. Finavian toiveena on, että mahdollinen 
elämyspiste markkinoisi koko maata eikä vain yhtä aluetta.

Seuturahoittajien näkemyksen mukaan elämyksellinen Stopover Fin-
land -teemainen piste voisi olla hyvä ratkaisu, mikäli se pystytään ra-
hoittamaan käynnissä olevan Stopover Finland -hankkeen puitteissa. 
Yhteisenä toiveena on, että piste täydentäisi uudella ja omaperäisellä 
tavalla lentoaseman palvelukokemusta. Helsingin Markkinointi Oy jat-
kaa keskustelua tästä mahdollisuudesta Visit Finlandin ja Finavian 
kanssa. Mikäli tuloaulassa toimivan neuvonnan resurssit antavat myö-
den, sieltä on mahdollista vierailla pop-up –luonteisesti transit-puolen 
pisteessä, jos tällainen saadaan perustettua. 

Finavian tutkimusten valtaosa vaihtomatkustajista on kulkenut ennen-
kin Helsingin lentoaseman kautta. Tämän perusteella kaikki Stopover- 
tai Helsinki-näkyvyys kentällä voisi houkutella pysähtymään seuraaval-
la matkalla Helsingissä. Helsingin Markkinointi Oy selvittää mahdolli-
suuksia hankkia lisänäkyvyyttä Helsingille lentoaseman digitaalisissa 
mainoskanavissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 773

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 244
Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotiaan Suomen muistamises-
ta

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Maija Anttila ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin, maan pääkaupunkina tulisi muistaa 100-vuotiasta 
Suomea: 1) Töölönlahden puisto tulisi nimetä Itsenäisyyden puistoksi ja 
2) Helsinki voisi organisoida ja kustantaa Suomi 100 vuotta -juhlaa var-
ten sävellyskilpailun, jossa haettaisiin Juhlahymniä tai vastaavaa juhla-
teosta esitettäväksi Musiikkitalossa jossakin kaupungin järjestämässä 
itsenäisyysjuhlassa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

1)      Nykyinen Töölönlahden puisto tulisi nimetä Itsenäisyyden puis-
toksi

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin nimistönsuunnittelussa nouda-
tettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti 
merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei nimen muuttamiseen ole 
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pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen tai osoitekäytön toimi-
vuuteen liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden nimien muuttaminen aiheuttaa 
myös kustannuksia sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen. 
Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana onkin pidetty nimistön 
pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Oulunkylän kaupunginosassa sijaitsee Itsenäisyydenpuisto–Självstän-
dighetsparken, joka on nimetty vuonna 1992 veteraanijärjestöjen aloit-
teen perusteella. Saman määrite- eli alkuosan sisältävien nimien tulisi 
sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Oulunkylän Itsenäisyyden-
puiston olemassaolo näin ollen rajoittaa nimiaiheen käyttöä muualla 
pääkaupunkiseudulla.

2)      Helsinki voisi organisoida ja kustantaa Suomi 100 vuotta -juhlaa 
varten sävellyskilpailun, missä haettaisiin Juhlahymniä tai vastaavaa 
juhlateosta esitettäväksi Musiikkitalossa jossakin kaupungin järjestä-
mässä itsenäisyysjuhlassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kilpailun järjestäminen vaatii huolellisen 
suunnittelun ja organisoinnin sekä sille osoitetun budjetin. Aikataululli-
sesti tämä ei enää ole mahdollista sävellystyön ja kilpailutuotannon laa-
juutta ajatellen. Helsingin kaupunginorkesteri tilaa ja esittää vuonna 
2017 kaksi merkittävää teosta suomalaisilta nykysäveltäjiltä osana juh-
lavuotta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 774

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 245
Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kahvilatoiminnan järjestämi-
sestä Vaasanaukiolle

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittäisi 
yhdessä rakennusviraston kanssa sähkönsaannin turvallisen 
toteuttamisen Vaasanpuistikon (Piritorin) alueelle, jotta esimer-
kiksi telttakahvila voisi toimia ja muitakin myyntipaikkoja voitai-
siin toteuttaa kaupungin ohjeiden mukaan. (Tuomo Valokainen)

Käsittely

Valtuutettu Tuomo Valokainen ehdotti valtuutettu Jukka Järvisen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittäisi 
yhdessä rakennusviraston kanssa sähkönsaannin turvallisen 
toteuttamisen Vaasanpuistikon (Piritorin) alueelle, jotta esimer-
kiksi telttakahvila voisi toimia ja muitakin myyntipaikkoja voitai-
siin toteuttaa kaupungin ohjeiden mukaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
selvittäisi yhdessä rakennusviraston kanssa sähkönsaannin turvallisen 
toteuttamisen Vaasanpuistikon (Piritorin) alueelle, jotta esimerkiksi telt-
takahvila voisi toimia ja muitakin myyntipaikkoja voitaisiin toteuttaa kau-
pungin ohjeiden mukaan.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kan-
tola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Hanna 
Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sa-
ri Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuu-
likki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Mika Raatikainen

Tyhjä: 14
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Hannele Luukkainen, Lasse Män-
nistö, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rau-
tava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, 
Osku Pajamäki, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite
2 Ketterien kioskien myyntipaikka 16 - Vaasanpuistikko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Vaasanaukiolle tutkitaan mahdollisuutta saada kahvila-
toimintaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vaasanau-
kiolle on osoitettu jäätelönmyyntipaikka, ja aukio on myös yksi ketterien 
kioskien myyntipaikoista. Aukiolla ei nykyisin ole sähkönsaantimahdolli-
suutta, mikä rajoittaa kiinnostusta myyntipaikkoihin. Rakennusvirasto 
selvittää mahdollisuutta sähkönsaantiin.

Rakennusviraston kioskeja koskevat nykyiset sopimukset päättyvät 
vuonna 2020. Kahvilatoiminta voidaan ottaa mukaan seuraavaan kilpai-
lutukseen.

Vaasanaukion kehittämistä viihtyisämmäksi pitkällä aikavälillä on tar-
koitus selvittää syksyllä 2016 rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluvi-
raston ja liikennelaitos –liikelaitoksen yhteistyössä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite
2 Ketterien kioskien myyntipaikka 16 - Vaasanpuistikko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 776

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 26.04.2016 § 166

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Valtuustoaloitteessa mainitut Hakaniemen, Töölön ja Kauppatorin torit 
ovat Tukkutorin hallinnoimia kaupallisia toreja. Vaasanpuistikko on ylei-
nen puistoalue, jota hallinnoi rakennusvirasto. Rakennusvirasto pyrkii 
toiminnassaan mahdollistamaan elävän ja monipuolisen kaupunkikult-
tuurin luomalla toimintaedellytykset eri toimijoille huomioiden asukkai-
den, liike-elämän ja sidosryhmien toiveet ja tarpeet.

Rakennusvirasto tekee vuokrasopimuksia kioskeille, silloin kun on kyse 
yleisestä katu- tai puistoalueesta. Pysyvistä kioskipaikoista yleisille 
alueille päätetään kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviras-
ton ja rakennusviraston yhteistyössä.

Kioski- ja vaunumyyntipaikkoja määriteltäessä Vaasanpuistikkoon on 
osoitettu jäätelönmyyntipaikka. Kyseinen myyntipaikka oli tammikuun 
kioskipaikkatarjouskilpailussa mukana, ja paikasta jätettiin yksi tarjous. 
Näillä näkymin kesällä 2016 paikalla harjoitetaan jäätelömyyntiä, joka 
varmasti osaltaan tasapainottaa kyseistä ympäristöä.

Vaasanpuistikko on myös yksi ketterien kioskien myyntipaikoista (liite 
1) ja käytettävissä on lähes koko aukion alue klo 7.00 - 19.00 ja 19.00 - 
6.00 välisinä aikoina. Ketterien kioskien toimintamahdollisuuksia kysei-
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sellä alueella ollaan kehittämässä. Sähkönsaantimahdollisuus kyseisel-
lä myyntipaikalla tulisi edistämään myyntipaikan houkuttelevuutta ja li-
säämään tarjontaa alueella, jonka voidaan olettaa myös tasapainotta-
van kyseistä ympäristöä.

Rakennusvirasto on parhaillaan uusimassa alueen valaistuksen LED-
valaistukseksi. Tämäkin osaltaan piristää aluetta ja luo enemmän tur-
vallisuuden tunnetta pimeään aikaan.

Valtuustoaloitteessa mainitulla periaatteella toimivan kahvilateltan pitä-
misen mahdollistaminen alueella on kannatettava lyhyen tähtäimen toi-
menpide edellyttäen, että toiminta voidaan järjestää markkinaehtoisesti.

Pidemmän aikavälin suunnitelman kyseisen alueen kehittämiseksi täh-
täävän hankeohjelman laatimisen yhteydessä syksyllä järjestetään ylei-
sötilaisuus, johon kutsutaan kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet 
osapuolet.

Käsittely

26.04.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 8 kohta: 
"hankeohjelman laatimisen jälkeen" muotoon "hankeohjelman laatimi-
sen yhteydessä".

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
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§ 246
Valtuutettu Nina Hurun aloite roskakoreista

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite
2 Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki lisää roskakoreja Taka-Töölön rakenteilla olevan pysä-
köintihallin työmaan tuntumaan.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvi-
rasto on asennuttanut Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmaukseen kol-
me tilapäistä roska-astiaa.

Tilapäisistä roska-astioista ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä 
erillisiä sijaintikarttoja. Mikäli kadulla tai yleisellä alueella tehtävän työn 
vuoksi käytöstä poistuu roska-astioita, työstä vastuussa oleva voidaan 
tarvittaessa velvoittaa sijoittamaan paikalle tilapäisiä roska-astioita. 

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite
2 Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 777

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 05.04.2016 § 128

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:
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Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmauksessa sijaitseva puistoalue ja 
sen ympärillä kulkeva jalkakäytävä ovat kokonaisuudessaan kiinteistö-
viraston vuokraamalla työmaa-alueella. Puiston ja jalkakäytävien käyttö 
on estynyt työmaan ajan. Valtuustoaloitteessa mainitut roska-astiat si-
jaitsevat myös kyseisellä vuokra-alueella.

Rakennusvirasto on selvittänyt mahdollisuutta lisätä alueelle tilapäisiä 
roska-astioita, jotta kaupungin siisteys ja viihtyvyys voidaan turvata 
myös Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy:n työmaan aikana. Työmaan 
urakoitsija lisää alueelle kolme tilapäistä roska-astiaa, yhden Töölönka-
dulle ja kaksi Kivelänkadulle liitteen 3 kartan mukaisille paikoille.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
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§ 247
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Töyrynummen urheilukentän 
suojaamisesta moottoriajoneuvoliikenteeltä

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Töyrynummella sijaitsevalle kentälle estettäisiin asiaton pää-
sy mm. moottoriajoneuvoilla.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Ajoneuvojen pääsy Töyrynummella Kesantopolun ja Olkipolun kulmas-
sa sijaitsevalle urheilukentälle estetään asettamalla kentän aitaamatto-
miin kulmiin luonnonkivet, jotka mahdollistavat jalankulun kentälle. Näin 
kenttää saadaan rauhoitettua aloitteessa esitetyllä tavalla. Kulmien sul-
keminen kokonaan rajoittaisi ihmisten pääsyä kentälle ja mahdollisuuk-
sia käyttää sitä, joten kulkuyhteys säilytetään. Kentän vieressä sijaitsee 
koulu ja päiväkoti, joista on kulkuyhteydet kentän avoimiin nurkkiin. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 778

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 341

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Ajoneuvojen pääsy Töyrynummella Kesantopolun ja Olkipolun kulmas-
sa sijaitsevalle urheilukentälle estetään asettamalla kentän aitaamatto-
miin kulmiin luonnonkivet, jotka mahdollistavat jalankulun kentälle. Kul-
mien sulkeminen kokonaan rajoittaisi ihmisten pääsyä kentälle ja mah-
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dollisuuksia käyttää sitä. Kentän vieressä sijaitsee koulu ja päiväkoti, 
joista on kulkuyhteydet kentän avoimiin nurkkiin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi
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§ 248
Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien eri-
tyisoppilaiden koulukuljetuksista

HEL 2015-011010 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto päätti edellyttää, että erityislasten koulu-
kuljetuksia seuraavan kerran kilpailutettaessa kilpailutuksesta vastaa-
valle lautakunnalle tai jaostolle valmistellaan esitys ja kustannusarvio 
myös mallista, joka mahdollistaisi erityislasten kuljetukset kahdesta 
osoitteesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta koulukulje-
tuksiin oikeutetuille erityislapsille, jotka asuvat osan ajasta toisen van-
hemman luona, järjestettäisiin koulukuljetus myös etävanhemman luo-
na.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloite on palautettu 16.5.2016, § 468 uu-
delleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin tulee selvittää, kuinka 
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moni erityiskuljetuksen piirissä olevista lapsista asuu kahdessa osoit-
teessa ja kuinka koulupäivät jakautuvat eri osoitteiden kesken. Samalla 
tulee selvittää, kuinka paljon lisäkustannuksia erityiskuljetuksen laajen-
taminen maksaisi kaupungille. Kaupunginhallitus viittaa opetuslauta-
kunnan antamaan lausuntoon ja toteaa, että opetusvirasto on sen jäl-
keen selvittänyt kaupunginhallituksen edellyttämät seikat.

Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu 
asumiseen. Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat ovat 
asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti 
sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja ly-
hyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella, jonka 
mukaan määräytyy myös oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen 
koulumatkaetuuteen. 

Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Lapsi asuu aina toisen van-
hemman luona, vaikka käytännössä oleskelu- ja tapaamisoikeusjärjes-
telyt voivat olla niin laajoja, että lapsi todellisuudessa asuu kahdessa 
paikassa.

Helsingissä taksikuljetus voidaan myöntää niille oppilaille, jotka eivät 
selviydy koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä psykologin, koulu-
kuraattorin tai lääkärin lausunnon perusteella. Henkilökohtainen koulu-
kuljetus voidaan myöntää vain lääkärin lausunnon perusteella. Se, että 
oppilas on erityisopetuksessa, ei siten pelkästään oikeuta taksikuljetuk-
seen.

Erityiskuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1040 oppilasta, joista 249 
oppilaan huoltajat asuvat kahdessa eri osoitteessa. Vähintään noin 24 
% oppilaista tarvitsisi kuljetusta kahteen osoitteeseen. 

Opetusvirasto on kilpailuttanut kuljetukset ja yhden koulun oppilaita voi 
kuljettaa useampi yrittäjä. Sopimuksen mukaan kuljetusyritys vastaa 
kuljetusten reitittämisestä. Reittien suunnittelussa huomioidaan oppilai-
den kuljetustarpeet, turvallisuus ja koulujen lukujärjestykset.

Kuljetusta tarvitsevien lasten perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. 
Lapsi voi asua etävanhemman luona harvemmin kuin vuoroviikoin ja se 
voi vaihdella kuukausittain. Toinen vanhempi voi asua toisessa kau-
pungissa

Kuljetusten kokonaiskustannus on kahtena edellisenä vuonna ollut noin 
5 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskuljetuksen keskimääräinen hinta 
oppilasta kohden on noin 30 euroa päivässä ja henkilökohtaisen kulje-
tuksen noin 70 euroa päivässä. Kustannusvaikutuksia on arvioitu yh-
dessä palveluntuottajien kanssa. Kahteen osoitteeseen kuljettaminen 
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aiheuttaa palveluntuottajalle merkittäviä muutoksia kalustoon, henkilös-
töön ja reititykseen. Tarvitaan enemmän autoja, kuljettajia ja reititys 
monimutkaistuu. Tämän arvioidaan tuovan jopa 35 %:n kasvun kulje-
tushintoihin. Tämä tarkoittaa vähintään 1,9 miljoonan euron kustannus-
ten kasvua opetusvirastolle. Noin 45 oppilaan toinen huoltaja asuu Hel-
singin ulkopuolella ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta kuljetusta ei 
voisi rajata ainoastaan Helsinkiin. Helsingin ulkopuolelle kuljettaminen 
lisäisi arvioituja kustannusvaikutuksia.

Opetusvirastossa ei voida ennakoida, kuinka koulupäivät jakautuisivat 
eri osoitteiden kesken, koska yhteishuoltajuudessa huoltajat päättävät 
lasten asumisesta.

Nykyinen kuljetus perustuu vakiokuljetusmalliin, joka lisää lasten turval-
lisuutta, koska lapset tuntevat kuljettajan. Yhden lapsen kuljettaminen 
kahteen osoitteeseen tekisi lähes mahdottomaksi nykyisen vakiokuljet-
tajiin perustuvan mallin toteuttamisen.

Korkein hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessään todennut, ettei 
kunnalla ollut lapsen oleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona 
ei asu, velvollisuutta järjestää hänelle maksutonta koulukuljetusta tai 
myöntää kuljettamistaan tai saattamistaan varten riittävää avustusta 
asuinosoitteen perusteella osoitettuun koulupaikkaan.

Opetuslautakunta on lausunnossaan arvioinut, ettei kuljetusten laajen-
taminen oppilaan toiseen osoitteeseen ole tässä taloudellisessa tilan-
teessa mahdollista. 

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 809
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HEL 2015-011010 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää edellyttää, että erityislasten koulu-
kuljetuksia seuraavan kerran kilpailutettaessa kilpailutuksesta vastaa-
valle lautakunnalle tai jaostolle valmistellaan esitys ja kustannusarvio 
myös mallista, joka mahdollistaisi erityislasten kuljetukset kahdesta 
osoitteesta.

Käsittely

19.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mu-
kaisesti.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisäys toisen kappaleen (2) jälkeen:

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää edellyttää, että erityislasten koulu-
kuljetuksia seuraavan kerran kilpailutettaessa kilpailutuksesta vastaa-
valle lautakunnalle tai jaostolle valmistellaan esitys ja kustannusarvio 
myös mallista, joka mahdollistaisi erityislasten kuljetukset kahdesta 
osoitteesta.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

12.09.2016 Pöydälle

16.05.2016 Palautettiin

09.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 02.02.2016 § 11

HEL 2015-011010 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että erityislapsille, jotka asuvat osan 
ajasta toisen vanhemman luona, järjestettäisiin koulukuljetus myös etä-
vanhemman luota. Tilanne on haasteellinen näille perheille ja asia on 
noussut esille aikaisemminkin.

Koulukuljetusta tarvitsevien lasten perheiden tilanteet ovat hyvin erilai-
sia. Myös lapsen asuminen toisen vanhemman luona voi kuukaudessa 
vaihdella, joka hankaloittaisi kuljetusjärjestelyjä. Eroperheistä toinen 
vanhempi voi asua myös Helsingin ulkopuolella.

Opetusvirasto ei saa rekistereistä tietoa, kuinka moni erityisluokalla ja 
erityiskuljetuksessa oleva asuu tällaisissa perheissä, joten mahdollisia 
kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida. 

Erityiskuljetusten piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta, joita hoitaa 7 
eri kuljetusyritystä. Kuljetukset on kilpailutettu ja sopimuksen mukaan 
kuljetusyritys vastaa kuljetusten reitittämisestä. Koulun oppilaita voi kul-
jettaa useampi yrittäjä. Koulukuljetusten reititysten suunnittelussa jou-
dutaan ottamaan huomioon oppilaiden kuljetustarpeet sekä koulujen lu-
kujärjestykset ja niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi oppilaiden koulu-
kuljetusten reititys on toteutettava aina ottamalla huomioon mm. turval-
lisuusnäkökohdat.

Mahdollisuus hakea oppilasta myös toisesta osoitteesta lisää entises-
tään kuljetuksissa huomioon otettavien muuttujien määrää ja tämä voi 
edelleen venyttää kuljetusaikaa, heikentää kuljetusten laatua ja mah-
dollisuutta esim. vakiokuljettajiin. Kuljetusten tarjoajat arvioivat mahdol-
lisen muutoksen lisäävän koulukuljetuksista aiheutuvia kustannuksia 10 
prosentista jopa 30 prosenttiin. Vuoden 2016 tulosbudjetissa eikä voi-
massa olevissa sopimuksissa ole varauduttu koulukuljetusten laajenta-
miseen.

Koulukuljetusten kokonaiskustannus oli vuonna 2014 n. 5 miljoonaa 
euroa. Alustavan tiedon mukaan vuonna 2015 taksikuljetusten kustan-
nuksiin käytettiin arvioilta noin 5 miljoonaa euroa. Yhteiskuljetuksen 
keskimääräinen hinta oppilasta kohden on n. 30 euroa päivässä. Hen-
kilökohtaisen kuljetuksen hinta puolestaan on n. 70 euroa päivässä op-
pilasta kohden.
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Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu 
asumiseen (4 §). Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat 
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen si-
jainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia 
ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella (6 
§), jonka mukaan määräytyy myös oikeus 32 §:n mukaiseen koulumat-
kaetuuteen. Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Mainittu laki läh-
tee siitä, että lapsi asuu aina toisen vanhemman luona, vaikka käytän-
nössä oleskelu/tapaamisoikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja, että 
vaikuttaa siltä, että lapsi asuu kahdessa paikassa. (Laki lapsen huollos-
ta ja tapaamisoikeudesta 7 § ja 9 §)

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kunnalla ei ollut lap-
senoleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona ei asu, velvolli-
suutta perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestää hänelle maksutonta kou-
lukuljetusta tai myöntää hänen kuljettamistaan tai saattamistaan varten 
riittävää avustusta kunnan lapsen asuinosoitteen perusteella osoitta-
maan koulupaikkaan. Edelleen KHO:n ratkaisun mukaan tämä, ei lou-
kannut perustuslain 16 §:n 1 momentin mukaista oikeutta maksutto-
maan perusopetukseen eikä lapsen oikeutta tavata sitä vanhempaan-
sa, jonka luona ei asu.

Edellä todetun perusteella kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää op-
pilaidenkuljetuksia sen vanhemman luota, jossa lapsi ei asu. Taksikul-
jetus voidaan Helsingissä myöntää niille oppilaille, jotka eivät selviydy 
koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä psykologin, koulukuraattorin 
tai lääkärinlausunnon perusteella. Henkilökohtainen koulukuljetus voi-
daan myöntää vain lääkärinlausunnon perusteella. Se, että oppilas on 
erityisopetuksessa, ei pelkästään oikeuta esim. taksikuljetukseen.

Edellä todetun perusteella opetuslautakunta katsoo, että tässä talou-
dellisessa tilanteessa koulukuljetusten laajentaminen oppilaan toiseen 
osoitteeseen ei ole mahdollista.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmistelta-
vaksi. 

Kannattajat jäsenet Hertzberg, Nyman

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran palautusehdotus

Jaa-äänet: 6
jäsenet Korolainen, Nordman, Palm, Raittinen, Sazonov, puheenjohtaja 
Krohn

Ei-äänet: 4
jäsenet Hertzberg, Jalovaara, Nyman, Rode

Tyhjä: 1
jäsen Leoni

Opetuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 6-4 (1 tyhjä).

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi
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§ 249
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Siltamäen liikuntapuiston pysä-
köintialueen asfaltoimisesta

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevat järjeste-
lyt saatetaan loppuun siten, että pysäköintialue asfaltoidaan ja että py-
säköintiruudut merkitään siten, että alueen läpikulkeva keskeinen jalan-
kulku- ja pyöräilyreitti Siltamäestä Keravanjoelle ja Tammiston kaupalli-
siin palveluihin jää vapaasti kuljettavaksi. Samalla kymmenen pysä-
köintiä rajoittavaa ja ohjaavaa liikennemerkkiä voidaan poistaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja toteaa, että 
Siltamäen liikuntapuisto on liikuntaviraston vastuualuetta. Liikuntapuis-
ton pysäköintialueen peruskorjaussuunnitelma valmistui syksyllä 2012. 
Tämä peruskorjaustyö valmistui murskepintaisena kesällä 2013. Suun-
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nitelman loppuun saattamista oli tarkoitus jatkaa pysäköintialueen as-
faltoinnilla kesällä 2014. 

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen pysäköintipaikkojen merkit-
seminen liikennemerkein on toteutettu pysäköintialueen suunnitelman 
mukaisesti, hieman mukailtuna. Huoltorakennuksen päässä olevan lä-
himmän pysäköintikamman päässä olevat kaksi paikkaa on merkitty in-
vapaikoiksi ja rakennuksen päätyyn on lisätty huoltoajoneuvon paikka. 
Liikuntapuiston sisääntuloraitin varteen on laitettu aluepysäköintikielto, 
jotta pysäköinti ei ryöstäydy kenttien laidoille, nurmikoille ja ulkoiluteille, 
eikä muillekaan alueille jonne se ei kuulu. Kaikilla merkityillä paikoilla 
on aina voimassa oleva neljän tunnin aikarajoitus.  

Liikuntarakentamisen vuotuinen investointitaso on noin 10 milj. euroa. 
Hankkeita priorisoidaan määrärahojen puitteissa. Siltamäen liikunta-
puiston pysäköintialueen loppuunsaattamista on jouduttu myöhentä-
mään.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 780

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.04.2016 § 55

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta päätti antaa lausunnon valtuutettu Kauko Koskisen 
ym. Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevaan valtuustoa-
loitteeseen:

Siltamäen liikuntapuisto on liikuntaviraston vastuualuetta. Liikuntapuis-
ton pysäköintialueen peruskorjaussuunnitelma valmistui syksyllä 2012. 
Tämä peruskorjaustyö valmistui murskepintaisena kesällä 2013. Suun-
nitelman loppuun saattamista oli tarkoitus jatkaa pysäköintialueen as-
faltoinnilla kesällä 2014. 

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen pysäköintipaikkojen merkit-
seminen liikennemerkein on toteutettu pysäköintialueen suunnitelman 
mukaisesti, hieman mukailtuna. Huoltorakennuksen päässä olevan lä-
himmän pysäköintikamman päässä olevat kaksi paikkaa on merkitty in-
vapaikoiksi ja rakennuksen päätyyn on lisätty huoltoajoneuvon paikka. 
Liikuntapuiston sisääntuloraitin varteen on laitettu aluepysäköintikielto, 
jotta pysäköinti ei ryöstäydy kenttien laidoille, nurmikoille ulkoiluteille, 
eikä muillekaan alueille jonne se ei kuulu. Samoin on kaikilla merkityillä 
paikoilla aina voimassa oleva neljän tunnin aikarajoitus pitkäaikaispysä-
köinnin, perävaunujen ja romuajoneuvojen alueelle ilmaantumisen es-
tämiseksi. 

Liikuntaviraston investointirahoitus on alle 10 miljoonaa euroa ja pel-
kästään rakennusten vuosikuluma on noin 20 miljoonaa euroa vuodes-
sa. Tästä johtuen hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja Siltamäen lii-
kuntapuiston pysäköintialue on yksi lukuista kohteista, jonka toteutusta 
on jouduttu siirtämään.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kuusela Matti, Suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87751

matti.kuusela(a)hel.fi
Stefan Fröberg, Osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
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stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 250
Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulukiusaamisen vähentämi-
sestä tukioppilastoiminnan avulla

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nasima Razmyar ja 43 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupungin oppilaitoksissa toimivia tukioppilas-
järjestelmiä kehitetään nykyistä paremmin tukemaan kiusaamiseen 
puuttumista, oppilaille ja erityisesti tukioppilaille annetaan välineitä ja 
osaamista kiusaamiseen puuttumiseen ja kehitetään selkeät, yhtenäi-
set säännöt tukioppilastoiminnalle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka allekir-
joittaa vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon.

Opetuslautakunnan lausunnossa todetaan, että koulukiusaaminen on 
vakava ongelma, ja siihen tulee puuttua välittömästi. Jokainen kiusaa-
mistilanne on liikaa, ja kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön koulukiu-
saamisen lopettamiseksi.
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Oppilaiden oma osallisuus kiusaamisen lopettamisessa on tärkeää, sil-
lä kiusaaminen on tutkimusten mukaan ryhmäilmiö, jossa jokaisella op-
pilaalla, myös passiivisella sivustaseuraajalla, on oma roolinsa. Oppilai-
den osallisuuden kannalta keskeisiä kanavia on pystyttävä hyödyntä-
mään nykyistäkin paremmin. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvät oppitunnit 
ovat tärkeitä, ja tukioppilaat voisivat pitää niistä ainakin osan. Tukioppi-
laiden yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa on tärkeää. Yhdessä voi-
daan miettiä esimerkiksi koulun järjestyssääntöjä ja sitä, mitkä alueet 
koulussa ovat turvallisia tai turvattomia. Vertaissovittelu (Verso) on 
osoittautunut toimivaksi menetelmäksi koulun pulmatilanteiden selvitte-
lyssä. Noin viidesosa Helsingin kouluista onkin mukana tämän tyylises-
sä toiminnassa. Tukioppilaiden ja Verson yhteistyö onkin tärkeää kiu-
saamisen ja muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi.

Syksyllä 2016 järjestetään oppilaiden kanssa yhteinen seminaari koulu-
kiusaamisen vähentämiseksi. Helsinki on saanut hoitaakseen valtakun-
nallisen koulurauhanjulistustapahtuman vuonna 2017. Tämän tapahtu-
man järjestelyissä tukioppilaat ovat keskeisessä asemassa.

Tukioppilastoimintaa on ollut kouluissa jo kauan, mutta toisaalta sen to-
teuttamismuodot vaihtelevat aika paljon. On tärkeää, että tukioppilaille 
annetaan mielekkäitä työtehtäviä ja aito  mahdollisuus vaikuttaa asioi-
hin. Toisaalta on tärkeää muistaa, ettei heitä kuormiteta liikaa. Päävas-
tuu kiusaamiseen puuttumisesta on kuitenkin aina koulun aikuisilla. Tu-
kioppilastoiminnan sääntöjä on syytä yhtenäistää. Samalla tulee ottaa 
huomioon, ettei vaaranneta kouluissa ja oppilaitoksissa jo nyt olevia toi-
mivia käytäntöjä.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 781
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HEL 2016-001421 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 10.05.2016 § 70

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulukiusaaminen on vakava ongelma, ja siihen tulee puuttua välittö-
mästi. Sekä kouluterveyskyselyn että KiVa kouluun liittyvän tutkimuso-
sion mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt huomattavasti, mutta 
koulukohtainen vaihtelu on suurta. Näyttää siltä, että kiusaaminen vä-
henee oppilaan iän myötä, mutta samalla se muuttuu voimakkaammak-
si niitä kohtaan, joita kiusataan. Jokainen kiusaamistilanne on liikaa, ja 
kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön koulukiusaamisen lopettamiseksi.

Oppilaiden oma osallisuus kiusaamisen lopettamisessa on tärkeää, sil-
lä kiusaaminen on tutkimusten mukaan ryhmäilmiö, jossa jokaisella op-
pilaalla, myös passiivisella sivustaseuraajalla, on oma roolinsa. Oppilai-
den osallisuuden kannalta keskeisiä kanavia on pystyttävä hyödyntä-
mään nykyistäkin paremmin. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvät oppitunnit 
ovat tärkeitä, ja  tukioppilaat voisivat pitää niistä ainakin osan. Tukioppi-
laiden yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa on tärkeää. Yhdessä voi-
daan miettiä esimerkiksi koulun järjestyssääntöjä ja sitä, mitkä alueet 
koulussa ovat turvallisia tai turvattomia. Vertaissovittelu (Verso) on 
osoittautunut toimivaksi menetelmäksi koulun pulmatilanteiden selvitte-
lyssä. Noin viidesosa Helsingin kouluista onkin mukana tämän tyylises-
sä toiminnassa. Tukioppilaiden ja Verson yhteistyö onkin tärkeää kiu-
saamisen ja muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi.

Syksyllä 2016 järjestetään oppilaiden kanssa yhteinen seminaari koulu-
kiusaamisen vähentämiseksi. Tänne kutsutaan mukaan myös tukioppi-
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laiden edustus. Helsinki on saanut hoitaakseen valtakunnallisen koulu-
rauhanjulistustapahtuman vuonna 2017. Tämän tapahtuman järjeste-
lyissä tukioppilaat ovat keskeisessä asemassa.

Tukioppilastoimintaa on ollut kouluissa jo kauan, mutta toisaalta sen to-
teuttamismuodot vaihtelevat aika paljon. On tärkeää, että tukioppilaille 
annetaan mielekkäitä työtehtäviä ja aito mahdollisuus vaikuttaa asioi-
hin. Toisaalta on tärkeää muistaa, ettei heitä kuormiteta liikaa. Päävas-
tuu kiusaamiseen puuttumisesta on kuitenkin aina koulun aikuisilla. Tu-
kioppilastoiminnan sääntöjä on syytä yhtenäistää. Samalla tulee ottaa 
huomioon, ettei vaaranneta kouluissa ja oppilaitoksissa jo nyt olevia toi-
mivia käytäntöjä.

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 251
Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsin-
gissä

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Päätös

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

Käsittely

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Nina Hurun kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuustoaloitteen mukaisesti 
Helsinki anoo opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa alueelliseen kieliko-
keiluun, jossa oppilas voi halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen 
opinnot nykyisen pakollisen ruotsin kielen tilalle, koska kielitaidon vah-
vistaminen ja monipuolistaminen tukee voimakkaasti Helsingin tulevai-
suuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että valtuustoaloitteen mukaisesti Helsinki anoo opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä lupaa alueelliseen kielikokeiluun, jossa oppilas voi 
halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen opinnot nykyisen pakolli-
sen ruotsin kielen tilalle, koska kielitaidon vahvistaminen ja monipuolis-
taminen tukee voimakkaasti Helsingin tulevaisuuden kasvu- ja kansain-
välistymistavoitteita.

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Fin-
ne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veroni-
ka Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kol-
be, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paa-
volainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
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Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, San-
na Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 10
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Maria 
Landén, Hannele Luukkainen, Sami Muttilainen, Mika Raatikainen, Ti-
mo Raittinen, Pertti Villo

Tyhjä: 4
Matti Enroth, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 9
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Rene Hursti, Emma Kari, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingissä ryhdytään alueelliseen kielikokeiluun, jossa oppi-
las voi halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen opinnot nykyisen 
pakollisen ruotsin kielen tilalle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon. 
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Opetuslautakunnan lausunnossa todetaan, että Suomen perustuslain 
17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Perusope-
tuslain 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärän tulee sisältää toista 
kotimaista kieltä. Nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeiden yhtenä ta-
voitteena on selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokei-
luihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansal-
liskielen opiskelua. Selvitystyö ei ole vielä edistynyt. Helsingin kaupun-
gin strategiaohjelmassa on kirjattu, että Helsinki on vahvasti kaksikieli-
nen. Koska Helsingin toimintaympäristö on kaksikielinen, on tarkoituk-
senmukaista taata oppilaille valmiudet toimia kaksikielisessä kaupun-
kiympäristössä. Helsingissä ei ole perusteltua luopua toisen kotimaisen 
kielen opiskelusta peruskoulussa. Kokeiluluvan hakeminen ei ole pe-
rusteltua eikä ole tarkoituksenmukaista tehdä kyselyjä huoltajille.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 810

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

19.09.2016 Ehdotuksen mukaan
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Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Ehdotan että valtuutettu Hyttisen aloite hyväksytään.

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 139

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Suomen perustuslain 17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suo-
mi ja ruotsi. Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimää-
rän tulee sisältää toista kotimaista kieltä.

Nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeiden yhtenä tavoitteena on sel-
vittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoi-
man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiske-
lua. Tämä selvitystyö ei ole vielä edistynyt.

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on kirjattu, että Helsinki on 
vahvasti kaksikielinen. Strategiassa todetaan, että Helsingin kaltaises-
sa pohjoismaisessa hyvinvointikaupungissa kaksikielisyys on valttia. 
Koska Helsingin toimintaympäristö on kaksikielinen, on tarkoituksen-
mukaista taata oppilaille valmiudet toimia kaksikielisessä kaupunkiym-
päristössä. Näin ollen Helsingissä ei ole perusteltua luopua toisen koti-
maisen kielen opiskelusta peruskoulussa.

Ehdotettu kielikokeilu vaarantaisi oppilaiden jatko-opintokelpoisuuden 
ja asettaisi opiskelijat eriarvoiseen asemaan, koska toinen kotimainen 
kieli kuuluu pakollisena toisen asteen opintoihin. Kielikokeilu johtaisi toi-
sen kotimaisen kielen (suomi, ruotsi) opiskelusta luopumiseen. Näin ol-
len kokeiluluvan hakeminen ei ole perusteltua eikä ole tarkoituksenmu-
kaista tehdä kyselyä huoltajille.
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Käsittely

23.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva teki seuraavan vastaehdotuksen:

"Opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta katsoo, että valtuustoaloitteen mukaisesti Helsingin 
tulee anoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa alueelliseen kielikokei-
luun, jossa oppilas voi halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen 
opinnot nykyisen pakollisen ruotsin kielen tilalle, koska kielitaidon vah-
vistaminen ja monipuolistaminen tukee voimakkaasti Helsingin tulevai-
suuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita."

Jäsen Ahvan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Jäsen Ahva ilmoitti eriävän mielipiteen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi
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§ 252
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite digityöskentelyn käyttöönotosta

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Työterveys Helsingin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että terveydenhoito, työterveydenhoito sekä liikuntatoimi kehittä-
vät lasten ja nuorten työskentelyterveyttä tukevan toimintamallin neu-
vonnan, itsehoidon ja ergonomiaymmärryksen jalkauttamiseksi kaikkiin 
digityöskentely-ympäristöihin osana tulevaa digiloikkaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa varhaiskasvatuslautakunnan, liikuntalautakun-
nan, opetuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Työterveys 
Helsingin antamiin lausuntoihin. 

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunnossa todetaan, että varhaiskasva-
tusviraston tämän vuoden sitovana tavoitteena on liikkumisen lisäämi-
nen siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus liikkua kaksi tuntia päi-
vän aikana. Digiloikan myötä digitaalisten oppimisvälineiden käyttö on 
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lisääntynyt. Digitaaliset välineet ovat kuitenkin vain yksi väline muiden 
joukossa eikä niiden käytön lisäämisen tarkoitus ole kahlita lapsia pai-
koilleen, vaan liikkumisen merkitys kasvuikäisten lasten kehitykselle 
tunnistetaan edelleen. Monipuolinen liikkuminen tulee toteuttaa osana 
varhaiskasvatusviraston normaalia kehittämistyötä ja toimintaa, jossa 
liikuntatoimi ja liikunnan valtakunnallinen kattojärjestö VALO ovat tär-
keitä yhteistyökumppaneita.

Liikuntalautakunnan lausunnossa todetaan, että liikuntavirasto on yh-
dessä opetustoimen kanssa syksystä 2012 alkaen kehittänyt toimivaa 
rakennetta valtakunnallisen Liikkuva koulu - ohjelman jalkauttamiseksi 
Helsingin peruskouluihin. Ohjelman tavoitteena on fyysisesti aktiivisem-
man koulupäivän ja oppimisympäristön luominen. Aloitteessa esitetyn 
kaltaiset toimenpiteet oppilaiden työskentelyterveyden tukemiseksi voi-
taisiin ainakin osittain huomioida osana Liikkuva koulu -ohjelman toi-
menpiteitä. Liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä kehittämään 
kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa Liikunnan ja kansanter-
veyden edistämissäätiön mallintamaa "Personal trainer-toimintamallia".

Opetuslautakunnan lausunnossa todetaan, että kouluilla on parhaat 
edellytykset koko ikäluokan tavoittamiseen ja liikunta-aktiivisuuden tur-
vaamiseen. Syksyllä 2016 voimaan tulleen perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 1-6 liikuntaa on 13 vuo-
siviikkotuntia ja vuosiluokilla 7-9 seitsemän vuosiviikkotuntia. Kaikki 
Helsingin kaupungin peruskoulut ovat mukana valtakunnallisessa Liik-
kuva koulu -ohjelmassa vuonna 2016. Koulujen tasolla tavoitteena on 
ollut auttaa ja tukea koulujen omia muutosprosesseja ja löytää erilaisia, 
kuhunkin kouluun sopivia liikkumista ja aktiivista oppimista tukevia rat-
kaisuja ja toimintamalleja. Toimintamalli jakautuu ennen ja jälkeen kou-
lupäivän toimintaan, välituntitoimintaan ja toiminnallisiin oppitunteihin. 
Vuonna 2016 pääpaino on koulujen toimintaolosuhteiden kehittämises-
sä toiminnallisen oppimisen tueksi sekä opettajien osaamisen kehittä-
misessä ja tietoteknologian hyödyntämisessä fyysisen aktiivisuuden li-
säämiseksi. Opetushallitus on kirjannut Move-mittaukset määräyksenä 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat tulleet voi-
maan 1.8.2016.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa todetaan, että sosiaali- ja 
terveysvirasto on ottanut digitalisoitumisen aiheuttamien terveys- ja hy-
vinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyn ja hoidon huomioon erityisesti 
lapsiperheiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen si-
sällössä, käytössä olevissa hoito-ohjeissa ja yhteistyörakenteissa. Stra-
tegiaohjelman yhtenä tavoitteena on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ter-
veyden paraneminen ja terveyserojen kaventuminen sekä terveyttä 
edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden väheneminen. 
Lasten ja nuorten digityöskentelyn aiheuttamia terveyden ja hyvinvoin-
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nin ongelmia on huomioitu lapsiperheiden sekä koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon palvelujen sisällöissä, käytössä olevissa asiakas- ja hoi-
to-ohjeissa ja yhteistyörakenteissa. Esimerkkinä yhteistyömuodosta 
mainitaan Neuvokas perhe- ja Liikkuva koulu -ohjelmat.

Työterveys Helsinki on lausunnossaan todennut, että työterveyshuolto 
ohjaa opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä huomioimaan oman sekä 
lasten ja nuorten ergonomian. Työterveyshuolto tarjoaa ergonomian 
asiantuntemustaan yhteisen toimintamallin luomisessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esitetyt seikat ovat tärkeitä ja 
ne tulee ottaa huomioon digiloikan käyttöönoton ja laajentamisen myö-
tä. Liikunnan merkitys ja digitalisoitumisen aiheuttamien terveysongel-
mien ennaltaehkäisy on otettu huomioon jo monissa toiminnoissa. Kau-
punginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Työterveys Helsingin lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 783

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
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Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 101

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lasten ja nuorten liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten tulisi 
liikkua reippaasti, monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla vähintään 
kaksi tuntia päivässä. Kouluikäisille tällaista liikuntaa suositellaan vä-
hintään 1−2 tuntia päivässä. Nämä liikunnan minimisuositukset eivät 
kuitenkaan toteudu kaikkien suomalaislasten osalta. Liikuntamittausten 
perusteella alakoululaisista vain puolet ja yläkoululaisista ainoastaan 
kuudesosa liikkui reippaasti vähintään tunnin päivässä. Kouluterveys-
kyselyn tulosten mukaan vuonna 2013 vapaa-ajallaan hengästyttävää 
liikuntaa harrasti korkeintaan tunnin viikossa 27 % helsinkiläisistä 8.–9. 
luokkien pojista, ja 33 % tytöistä.

Liikunnallinen elämäntapa on huomattavasti helpompi toteuttaa, kun se 
omaksutaan jo lapsuuden perheessä ja koulussa. Liikunnan edistämi-
seen tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja, jotta voimme kasvattaa hy-
väkuntoisia ja terveitä sukupolvia. Alakouluiässä omatoiminen arkilii-
kunta on tärkeä osa kokonaisliikuntaa. Lisäksi liikuntaa tulee lisätä las-
ten ja nuorten omat mieltymykset ja päämäärät huomioiden. Kouluilla 
on parhaat edellytykset koko ikäluokan tavoittamiseen ja liikunta-aktiivi-
suuden turvaamiseen. Syksyllä 2016 voimaan tulevan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 1–6 on liikuntaa 
13 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 seitsemän vuosiviikkotuntia.

Liikuntasuositusten toteutuminen on aikuisten vastuulla. Lasten ja nuor-
ten reippaan liikunnan lisääminen1–2 tuntiin päivässä on tavoite, jonka 
toteuttamiseen tarvitaan koulujen ja huoltajien lisäksi myös terveyden-
huollon ammattilaisia.

Kaikki Helsingin kaupungin peruskoulut ovat mukana valtakunnallises-
sa Liikkuva koulu -ohjelmassa vuonna 2016. Opetusvirasto ja liikuntavi-
rasto ovat lähteneet kehittämään yhteistyömallia koulujen ja liikuntajär-
jestöjen kanssa. Koulujen tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea 
koulujen omia muutosprosesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun 
sopivia liikkumista ja aktiivista oppimista tukevia ratkaisuja ja toiminta-
malleja. Helsingin toimintamalli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän 
toimintaan, välituntitoimintaan ja toiminnallisiin oppitunteihin. Vuonna 
2016 pääpaino on koulujen toimintaolosuhteiden kehittämisessä toimin-
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nallisen oppimisen tueksi sekä opettajien osaamisen kehittämisessä ja 
tietoteknologian hyödyntämisessä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.

Opetushallitus on kirjannut Move-mittaukset määräyksenä perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka tulevat voimaan 1.8.2016 
alkaen. Mittaukset tullaan määräysten mukaisesti toteuttamaan vuosit-
tain valtakunnallisesti perusopetuksen vuosiluokilla 5 ja 8 elo-syyskuus-
sa. Koulukohtaiset mittaukset ja tietojen syöttö valtakunnalliseen järjes-
telmään tulee toteuttaa kouluissa vuosittain syyskuun loppuun mennes-
sä. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, 
tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa hyödynnetään mm. 5. ja 8. 
vuosiluokalla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhtey-
dessä. Tuleva opetussuunnitelma korostaa koko kaupunkia oppimisen 
tilana, joten tämäkin lisää osaltaan lasten liikkumista.

Käsittely

31.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 74

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten 
digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittämi-
sestä:

Liikuntavirasto on yhdessä opetustoimen kanssa kehittänyt syksystä 
2012 alkaen toimivaa rakennetta valtakunnallisen Liikkuva koulu – oh-
jelman jalkauttamiseksi Helsingin peruskouluihin. Ohjelman tavoitteena 
on fyysisesti aktiivisemman koulupäivän ja oppimisympäristön luomi-
nen, ja tällä hetkellä lähes kaikki perusopetuslinjan suomenkieliset kou-
lut ovat lähteneet mukaan toimintakulttuurin muutostyöhön. Liikuntavi-
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raston sitovana talousarviotavoitteena on, että vuoden 2016 loppuun 
mennessä kaikista helsinkiläisistä peruskouluista 85 % on mukana täs-
sä ohjelmassa.

Aloitteessa esitetyn kaltaiset toimenpiteet (neuvonta, itsehoito ja ergo-
nomiaymmärrys) oppilaiden työskentelyterveyden tukemiseksi voitaisiin 
ainakin osittain huomioida osana Liikkuva koulu – ohjelman toimenpi-
teitä. Liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä kehittämään yhdessä 
kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa Liikunnan ja kansanter-
veyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal trainer-toimintamallia”, 
jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista ja/tai ryhmämuotoista 
ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluokkalaisille oppilaille, jot-
ka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen toimintakyvyn seuran-
ta) huolta herättävän tuloksen. Pilotit mallin kehittämiseksi käynnistyvät 
kuluvan vuoden syksyllä, ja kehittämistyössä tullaan hyödyntämään jo 
alustavasti testattua yksilöllistä FunAction – liikuntaneuvontaa, jonka 
tarkoituksena on ollut etsiä nuorille heitä innostava liikuntaharrastus se-
kä aktivoida heitä arjessaan kolmen kuukauden mittaisen prosessin 
avulla. 

Pilottivaiheen kehittäminen tapahtuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
myöntämän hankerahan turvin. Aloitteessa ehdotettu malli, kuten myös 
liikuntavirastossa käynnistyvän pilottitoiminnan vakiinnuttaminen, vaati-
vat kuitenkin lisäresursointia, eikä uusia toimintamalleja ole mahdollista 
juurruttaa liikuntaviraston pysyviksi käytännöiksi olemassa olevilla re-
sursseilla.

Käsittely

26.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Liikuntalautakunta  päätti käsitellä esittelijä Tarja Loikkanen-Jormakan 
esityslistan asian (Liikunta- ja hyvinvointipalvelut, 1) kokouksen neljän-
tenä asiana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tytti.soini(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 86

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto
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Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran digityöskentelyä koskevasta val-
tuustoaloitteesta.

Toiminnallinen oppiminen ja monipuoliset työskentelytavat ovat var-
haiskasvatuksen toteuttamisen tärkeimpiä lähtökohtia Helsingissä. 
Kasvattajia kannustetaan hyödyntämään toiminnan järjestämisessä 
monipuolisesti sekä päiväkodin sisätiloja että ulkona sijaitsevia oppimi-
sympäristöjä. Lapselle luontaiset toiminnan tavat, liikkuminen, leikkimi-
nen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen, toteutuvat 
kaikessa toiminnassa. Aikuisen läsnäolo on varhaiskasvatuksessa tär-
keää.

Varhaiskasvatusviraston tämän vuoden sitovana tavoitteena on liikku-
misen lisääminen siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus liikkua 
kaksi tuntia päivän aikana. Päiväkotien ja varhaiskasvatusalueiden liik-
kumissuunnitelmissa huomioidaan monipuolisesti liikkumisen eri osa-
alueet siten, että sekä motorinen kehitys että kehollinen oppiminen tu-
levat huomioiduksi.

Digiloikan myötä digitaalisten oppimisvälineiden käyttö on lisääntynyt ja 
lisääntyy edelleen varhaiskasvatuksessa. Myös valtakunnallisesti toi-
mintaa ohjaavat asiakirjat, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, velvoittavat huomioimaan 
tieto- ja viestintätekniikan käytön opetuksessa ja oppimisessa. Digitaali-
set välineet ovat kuitenkin vain yksi väline muiden joukossa eikä niiden 
käytön lisäämisen tarkoitus ole kahlita lapsia paikoilleen, vaan liikkumi-
sen merkitys kasvuikäisten lasten kehitykselle tunnistetaan edelleen. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että liikkumisen käytäntöjä 
varhaiskasvatuksessa kehitetään edelleen ja lapsille mahdollistetaan 
riittävä ja riittävän monipuolinen liikkuminen. Tämä tulee toteuttaa osa-
na varhaiskasvatusviraston normaalia kehittämistyötä ja toimintaa, jos-
sa liikuntatoimi sekä liikunnan valtakunnallinen kattojärjestö VALO ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita. Työterveyshuollolla tai terveydenhoidol-
la ei ole roolia varhaiskasvatuksen liikkumisen käytäntöjen kehittämi-
sessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuksessa kannustetaan lapsia monipuoliseen liikkumi-
seen, millä on terveyttä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ensimmäisen kappaleen lop-
puun lisätään: Aikuisen läsnäolo on varhaiskasvatuksessa tärkeää. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 118

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta lasten ja nuor-
ten digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittä-
misestä:

”Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö lisääntyy kaikissa 
ikäryhmissä, mikä ilmenee myös lasten ja nuorten oppimis- ja vapaa-
ajan ympäristöjen digitalisoitumisena. Puutteellinen ergonomiaohjeistus 
sekä ergonomisesti huonosti suunnitellut oppimisympäristöt altistavat 
aktiivisessa kasvun ja kehityksen vaiheissa olevat lapset ja nuoret oi-
reille, joista on haittaa päivittäisessä elämässä. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on osaltaan reagoinut tähän il-
miöön ja on ottanut digitalisoitumisen aiheuttamien terveys- ja hyvin-
voinnin ongelmien ennaltaehkäisyn ja hoidon huomioon erityisesti lap-
siperheiden sekä koulu-ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen sisäl-
löissä, käytössä olevissa hoito-ohjeissa ja yhteistyörakenteissa. Tätä 
tukee myös Helsingin voimassa oleva strategiaohjelma, jossa yhdeksi 
tavoitteeksi on kirjattu helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden parane-
minen ja terveyserojen kaventuminen sekä terveyttä edistävän liikun-
nan lisääminen ja liikkumattomuuden väheneminen.

Neuvolassa keskustellaan vanhempien kanssa median käytöstä sekä 
median käytön rajoista eri ikäkausina ja kannustetaan perheitä toimi-
maan aktiivisesti yhdessä, esim. liikkumaan ja lukemaan satuja.  Erityi-
sesti kolme- ja neljävuotiaiden määräaikaistarkastuksissa keskustel-
laan aiheesta laajemmin. Vanhemmuuden tukemiseksi on käytössä 
Mannerheimin lastensuojeluliiton tuottama aineistokokonaisuus ”Neu-
vola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena”, joista on käytössä erityi-
sesti oppaat ”Media alle 3 -vuotiaan arjessa” sekä ”Kahdeksan kysy-
mystä lapsen median käytöstä”. 
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Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä vuosit-
taisilla terveystarkastuksilla. Oppilaiden vanhemmat kutsutaan laajoihin 
terveystarkastuksiin, jossa kartoitetaan lapsen ja koko perheen hyvin-
vointiin ja terveystottumuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten liikuntaa, ruu-
tuaikaa, nukkumista ja ravitsemusta. Ryhti -ja asentovirheisiin puutu-
taan varhaisessa vaiheessa. Lapsille ja nuorille annetaan oman tervey-
den tukemiseen liittyvää terveysneuvontaa ja ennaltaehkäisyä sekä oh-
jataan ergonomisiin työskentelyasentoihin. 

Kouluterveydenhuollossa hyödynnetään Neuvokas perhe -materiaalia. 
Terveydenhoitajilla on mahdollisuus ohjata 13 - 17 -vuotiaita liikuntavi-
raston järjestämään FunAction -harrasteliikuntaan ja  ylipainoisia ala-
koululaisia EasySport -starttiryhmiin.  EasySport -starttiryhmät ovat so-
siaali- ja terveysviraston, liikuntaviraston ja opetusviraston yhdessä jär-
jestämiä maksuttomia liikunta- ja painonhallintaryhmä 1-6 luokka-as-
teen lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Yhteistyössä opetus -ja liikuntaviraston kanssa kouluterveydenhuolto 
on ollut mukana toteuttamassa Liikkuva koulu -toimintaa peruskouluis-
sa. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulu-
päivä ja hyvinvoiva koululainen. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita 
uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toi-
minnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumat-
kat omin lihasvoimin. 

Koulujen opetussuunnitelmat muuttuvat lukuvuoden 2016 - 2017 aika-
na, opetussuunnitelmaan sisältyy ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia, 
joissa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. 
Tämä tarkoittaa oppilaiden istumisen vähentämistä ja luokkahuoneesta 
pois vietävää opetusta. 

Opiskeluterveydenhuollossa kiinnitetään terveystarkastuksissa huomio-
ta nuoren hyvinvointiin ja terveyteen, kuten uneen, liikuntaan, ergono-
miaan ja ruutuaikaan. Nuoria kannustetaan liikkumaan ja tarvittaessa 
ohjataan fysioterapiaan, tarjolla oleviin liikuntamuotoihin tai NYT-ter-
veysliikuntaan. Liikuntavirasto aloitti lokakuussa 2013 nuorten yhteis-
kuntatakuuseen liittyvän NYT-liikuntahankkeen. NYT-hankkeen tavoit-
teena on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan ja oh-
jauksen keinoin. 

Fysioterapian ja toimintaterapian rooli lasten ja nuorten digityöskente-
lyn terveyshaittoja ehkäisevässä toiminnassa on ensisijaisesti asiantun-
tijatiedon ja -ohjauksen antaminen.

Ehdotukseen ohjelman mahdollistamasta yhteistyöstä  ammattikorkea-
koulujen ja kaupungin kanssa todettakoon, että nykyiset opiskelijaoh-
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jauskäytännöt antavat jo nyt mahdollisuuksia yhteistyöhön lasten ja 
nuorten digityöskentelyn terveyshaittojen ehkäisyssä. 

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että lasten ja nuor-
ten digityöskentelyn aiheuttamia terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia on 
huomioitu sosiaali- ja terveysviraston lapsiperheiden sekä koulu-ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelujen sisällöissä, käytössä olevissa 
asiakas- ja hoito-ohjeissa ja yhteistyörakenteissa. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon näkökulmasta uusi ohjelma ei toisi lasten ja nuorten digi-
työskentelyn terveys- ja hyvinvointihaittojen ennaltaehkäisyssä uutta 
tietoa ja vahvuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunta  pitää kuitenkin tär-
keänä, että lasten ja nuorten lisääntyvä digityöskentely on nostettu esil-
le ja sen vuoksi lautakunta kannattaa aihealueen sisältöjen kehittämi-
sen jatkamista ja vahvistamista nykyisissä palvelu- ja yhteistyöraken-
teissa. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyömuodosta on aikaisemmin täs-
sä lausunnossa kuvattu Neuvokas perhe- ja Liikkuva koulu -ohjelmat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten niska-, hartia- ja selkäkivut ovat yleistyneet viime 
vuosikymmeninä.  Tutkimuksessa on havaittu yhteys kipujen ja tietoko-
neen käytön välillä. Runsas ruutuaika lisää useimmiten fyysisesti pas-
siivista istumista. Runsas istuminen ja liikunnan puute heikentävät las-
ten ja nuorten hyvinvointia eri tavoin.  

Säännöllinen liikunta ja kohtuullinen istuminen vähentävät tuki- ja lii-
kuntaelinten vaivoja, ehkäisevät ylipainoa ja tukevat terveyttä ja hyvin-
vointia monin tavoin. Aktiivinen ja liikunnallinen arki on yhteydessä 
myös parempiin oppimistuloksiin. Fyysisesti aktiivisen arjen tukemisen 
tulee korostua varhaiskasvatus-, koulu-ja oppilaitosympäristöjen lisäksi  
myös lasten ja nuorten koti- ja vapaa-ajan ympäristöissä."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 253
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kulkuyhteydestä Vuosaaren met-
roasemalta Columbukseen

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto
3 HSL:n lausunto 29.7.2016 (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyisi yhdessä kauppakeskus Columbuksen 
kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan kulkuyhteyttä Vuosaaren met-
roasemalta kauppakeskuksen keskusaukiolle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Vuosaaren metroasemalta ei ole jalan-
kulkuyhteyttä suoraan sisään kauppakeskus Columbukseen. Nykytilan-
teessa saavuttaessa metroasemalle jalankulkijat nousevat ensin katu-
tasoon Valkopaadentielle, joka toimii myös vilkkaana liityntäbussitermi-
naalina. Tämän jälkeen jalankulkijat ylittävät Valkopaadentien päästäk-
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seen kauppakeskus Columbukseen. Metroaseman suunnittelussa on 
aikoinaan otettu huomioon mahdollisuus jälkikäteen toteuttaa suora, si-
säpuolinen jalankulkuyhteys asemalta kauppakeskukseen. 

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) hallinnoi Vuosaaren 
metroasemaa. Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, ja 
sen omistaja on Citycon Finland Oy.

HKL on kertonut Citycon Finland Oy:n kanssa 28.4.2016 käydyssä 
neuvottelussa mahdollisuudesta suunnitella ja toteuttaa kulkuyhteys 
metroasemalta kauppakeskuksen keskusaukiolle. Kulkuyhteyden ra-
kentamisesta aiheutuvien kustannusten on katsottu jakautuvan hank-
keen osapuolten kesken, sillä suora jalankulkuyhteys palvelisi molem-
pien kiinteistöjen käyttäjiä. Citycon Finland Oy suhtautuu hankkeen to-
teuttamiseen kielteisesti, sillä se ei näe hanketta kaupallisesti kannatta-
vana. Citycon Finland Oy toteaa myös, että sisäisen kulkuyhteyden ra-
kentaminen vaikuttaisi epäsuotuisasti kauppakeskuksen nykyiseen 
pääsisäänkäyntiin ja nykyisiin liiketiloihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka jalankulkuyhteyden kehittäminen 
Vuosaaren metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen välillä on si-
nänsä kannatettavaa, tulisi sekä kaupungin että kauppakeskuksen si-
toutua suunnittelu- ja toteutustyön kustannuksiin, jotta aloitteessa esi-
tetty jalankulkuyhteys kannattaisi toteuttaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto
3 HSL:n lausunto 29.7.2016 (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 784

HEL 2016-003260 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.05.2016 § 244

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Jalankulkuyhteyksien kehittäminen Vuosaaren metroaseman ja kaup-
pakeskus Columbuksen välillä on kannatettavaa.

Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään 
kauppakeskus Columbukseen. Nykytilanteessa saavuttaessa metroa-
semalle jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka 
toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Tämän jälkeen jalankul-
kijat ylittävät Valkopaadentien päästäkseen kauppakeskus Columbuk-
seen. Aikoinaan kauppakeskusta suunniteltaessa otettiin huomioon 
myös suora yhteys metroasemalta, mutta sitä ei toteutettu silloin.

Vuosaaren metroasemaa hallinnoi Helsingin kaupungin liikennelaitos 
(HKL). Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, ja sen omis-
taja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus / c/o Citycon Oyj. Jotta 
jalankulkuyhteys toteutuisi, kiinteistönomistajan tulisi olla aloitteellinen 
jalankulkuyhteyshankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 125 (304)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/18
28.09.2016

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

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.05.2016 § 186

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Ksv 5264_38

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään 
kauppakeskus Columbukseen. Kauppakeskusta aikoinaan suunnitel-
taessa otettiin huomioon myös suora yhteys metroasemalta. Nykytilan-
teessa jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka 
toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Katu tulee ylittää pääs-
täkseen Columbukseen. 

Vuosaaren metroasemaa hallinnoi Helsingin kaupungin liikennelaitos  
liikelaitos (HKL). Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, 
omistaja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus / c/o Citycon Oyj. 
Kiinteistönomistajia tulisi kuulla osallisina jalankulkuyhteyshankkeen to-
teuttamiseksi. 

Lausunnon valmistelussa on tehty yhteistyötä rakennusviraston kans-
sa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa jalankulkuyhteyksien kehittä-
mistä metroaseman ja kauppakeskuksen välillä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Petri Leppälä, Arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
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§ 254
Valtuutettu Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituk-
sesta

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Päätös

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

Käsittely

Valtuutettu Helena Kantola ehdotti valtuutettu Harri Lindellin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet järjestää Helsingin 
asunnottomille kokeiluluontoisesti ja tarvittaessa MAL-rahayh-
teistyössä valtion kanssa konttimajoitusta Helsingin asunnotto-
mille.  

Kaupunginvaltuuston hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Helena Kantolan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet järjestää Helsingin 
asunnottomille kokeiluluontoisesti ja tarvittaessa MAL-rahayhteistyössä 
valtion kanssa konttimajoitusta Helsingin asunnottomille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Helena Kantola, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 127 (304)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/19
28.09.2016

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: 6
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jape Lovén, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Kaarin Taipale

Tyhjä: 34
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Björn 
Månsson, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri

Poissa: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Juha Ha-
kola, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Terhi Mäki, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Helena Kantolan ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 12
2 Rakennuslautakunnan lausunto koskien konttimajoitusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet liittee-
nä olevan valtuustoaloitteen koskien mahdollisuuksia kokeilla konttima-
joitusta Helsingin asunnottomille samalla kun testataan ”pienet tuvat” -
mallia vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Aloitevastaus on valmisteltu samanaikaisesti aloitteen HEL 2016-
006868 vastauksen kanssa ja vastaukset ovat sisällöltään samankaltai-
set.

Aloitteeseen on pyydetty lausunnot asuntolautakunnalta, asuntotuotan-
toimikunnalta, kaupunkisuunnittelulautakunnalta, rakennuslautakunnal-
ta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on ollut mukana vuo-
sina 2008−2015 valtakunnallisessa pitkäaikaisasunnottomuuden vä-
hentämisohjelmassa. Ohjelman aikana on esimerkiksi perustettu uusia 
asumisyksiköitä ja muutettu asuntoloita tuetun asumisen yksiköiksi. 
Helsinki on toimillaan onnistunut vähentämään pitkäaikaisasunnotto-
muutta. 

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että valtioneuvosto on antanut 
9.6.2016 periaatepäätöksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toi-
menpideohjelmasta vuosille 2016−2019. Ohjelman tavoitteena on jat-
kaa asunnottomuuden vähentämistä. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
lisäämiseksi ohjelman tavoitteena on osoittaa koko Suomessa vuoteen 
2019 mennessä vähintään 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa 
asunnottomille tai asunnottomien riskiryhmille. Ohjelmassa esitetään 
myös käynnistettävän uudentyyppisiä rakennus- ja kokeiluhankkeita 
asumismuotojen kehittämiseksi. Helsinki neuvottelee valtion kanssa toi-
menpideohjelmasta ja päätös Helsingin mukana olosta tehdään vuoden 
2016 loppuun mennessä. Valtio on esittänyt, että Helsinkiin rakennet-
taisiin noin 750 asuntoa toimenpideohjelmakaudella.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa mainitun ”pienet tuvat” -mallin 
kokeilussa vastuutahoina ovat Vantaan kaupunki, ympäristöministeriö 
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ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Helsinki seuraa hankkeen 
toteuttamista ja siitä saatuja kokemuksia. 

Aloitteessa viitataan 9.6.2016 allekirjoitettuun MAL-sopimukseen, joka 
perustuu valtion ja seudun kuntien yhteiseen tahtotilaan Helsingin seu-
dun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä. Sopimuksella 
luodaan edellytyksiä kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa ky-
syntää vastaavasti. Sopimuksessa sitoudutaan huolehtimaan, että pää-
kaupunkiseudun asuntotuotantotavoitteesta 20 % on valtion tukemaa 
tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien 
vuokra-asuntotuotantoa. Sopimuksessa ei määritellä asuntotuotantota-
voitteita erityisryhmäkohtaisesti.

Tilastojen mukaan marraskuussa 2015 Helsingissä oli 3 550 yksinäistä 
asunnotonta, joista 1 210 oli pitkäaikaisasunnottomia. Asunnottomia 
perheitä oli 280. Asunnottomuus on Helsingissä valtaosin muuta kuin 
pitkäaikaisasunnottomuutta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin tavoitteena on to-
teuttaa erityisryhmien asuminen pysyvänä asumisratkaisuna. Asunnot-
tomien majoittaminen väliaikaisiin konttiasumisyksiköihin ei edistä kau-
pungin tavoitetta torjua alueellista eriytymiskehitystä vaan keskittäisi 
huono-osaisuutta kortteleihin, joiden infrastruktuuri ei ole vielä valmista. 
Asunnottomille konttiasumista parempi vaihtoehto on uusien pysyvien 
asuntojen rakentaminen sekä olemassa olevan asuntokannan hyödyn-
täminen. 

Aloitteessa esitetään laskelmia konttiasumisen kustannuksista ja esite-
tään konttiasuntojen rakentamista esimerkiksi Helsingin satama-alueille 
ja proomujen päälle. Konttiasuntojen kooksi esitetään 14,3 m² ja kontti-
moduulien kooksi esimerkiksi 50 asuntoa. Kaupunginhallitus toteaa, et-
tä asuntorakentamisesta säännellään valtakunnallisesti maankäyttö- ja 
rakennuslaissa, sitä täydentävässä maankäyttö- ja rakennusasetukses-
sa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan sisältyvissä lukuisis-
sa asetuksissa. Asuntosuunnittelua koskevassa asetuksessa annetaan 
vähimmäismääräyksiä muun muassa asuinhuoneiden ja asuinhuoneis-
tojen koosta, ikkunoista, tiloista ja varusteluista sekä liikkumisesteettö-
myydestä. Asuinhuoneiston huoneistoalan vähimmäiskooksi on mää-
rätty 20 m². Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että rakentaminen 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:ssä säädetyt sekä muut ko. 
lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset. Pysyvän konttiasu-
misen tulee noudattaa asuntorakentamista koskevia säädöksiä ja rajoi-
tuksia sekä asemakaavamääräyksiä. 

Rakennuslupa tilapäiselle hankkeelle voidaan myöntää, jos hanke on 
tarkoitettu pysyvän paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Tilapäinen 
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rakentaminen ei lain mukaan saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- 
tai muita vaikutuksia. Myös tilapäisessä ratkaisussa asumisen tulee 
täyttää kohtuulliset vähimmäisvaatimukset muun muassa terveellisyy-
den ja hygieniatilojen osalta. Tilapäiselle konttiasumiselle rakentamat-
tomien tonttien löytäminen olisi haastavaa. Valtaosalle tyhjistä rakenta-
mattomista tonteista käynnistyy hankkeita lähivuosina tai niiden raken-
tamiseen liittyvät toimenpiteet estävät tonttien käyttämisen väliaikaises-
ti. Infrastruktuurin toteuttaminen väliaikaisesti on hintavaa. 

Konttiasumisen kustannuksia on haasteellista verrata tavanomaiseen 
rakentamiseen, erityisesti konttiasuntojen ja tavanomaisten kerrosta-
loasuntojen käyttöikäoletukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Sen 
vuoksi kustannuksia täytyy verrata elinkaaren ajalta, ei ainoastaan ra-
kentamiskustannuksina. Konttiasuntokohteen kustannuksiin tulisi sisäl-
lyttää esimerkiksi tonttikustannukset, pystytys, liittymät, varustelut, yh-
teistilat, käytävät, siirto- tai purkukustannukset. Kun otetaan huomioon 
konttiasuntojen pieni koko ja kustannuksista muodostuva neliövuokra 
kokonaisvuokran sijaan, ei vuokrataso välttämättä ole muuta kohtuu-
hintaista tuotantoa edullisempi. Konttiasuntohankkeen etuna verrattuna 
perinteiseen kerrostalorakentamiseen on suunnittelun ja rakentamisen 
nopeus.

Kaupunginhallitus toteaa edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, että 
konttiasuminen ei ole ratkaisu kohtuuhintaisten ja erityisryhmille suun-
nattujen asuntojen toteuttamiseen. Kaupunki pyrkii vastaamaan koh-
tuuhintaisen asumisen haasteeseen kunnianhimoisella asuntotuotanto-
tavoitteella ja omakustanteisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotan-
non toteuttamisella. Kaupunki luovuttaa tontteja ensisijaisesti pysyvään 
käyttötarkoitukseen ja oletuksin, että rakennukset kestävät lähes sata 
vuotta. Konttiasumishanke veisi tontin pidemmän elinkaaren omaavalta 
tavalliselta asuinkerrostalolta. Erityisryhmien asuminen ratkaistaan py-
syvin asumisratkaisuin. Kaupunki jatkaa aktiivista ja tuloksellista työtä 
asunnottomuuden vähentämiseksi. Kaupunki seuraa aktiivisesti asun-
torakentamisen kehittämistä ja pitää uusia asuntorakentamisen kokeilu-
ja kannatettavina. Konttiasuminen on yksi mahdollinen asuntorakenta-
misen kehittämiskohde. Kaupunki jatkaa hyvää yhteistyötä toimijoiden 
kanssa ja on avoin asuntorakentamisen kokeiluhankkeille.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 12
2 Rakennuslautakunnan lausunto koskien konttimajoitusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
Asuntolautakunta
Asuntotuotantotoimikunta
Kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 785

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 176
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HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Valtuutettu Helena Kantolan aloitteessa HEL 2016-003261 esitetään, 
että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kokeilla MAL-sopimuk-
sen puitteissa ja yhteistyössä valtion kanssa konttimajoitusta Helsingin 
asunnottomille samalla kun testataan ”pienet tuvat" -mallia vaikeimman 
asunnottomuusryhmän ratkaisuna. Helena Kantolan toisessa aloittees-
sa HEL 2016-006868 esitetään, että Helsingin kaupunki aloittaa kiireel-
lisenä kokeiluhankkeena 200 konttiasunnon suunnittelun sekä rakenta-
misen sopivaksi katsomalleen tontille. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 1.3.2016 lausunnon kaupunginhalli-
tukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäy-
tön toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma). Siinä todetaan, että sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten pien-
ten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien mie-
lenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten siirty-
mistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lakkaa. 
Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riittää 
pieni asunto. Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alas-
ta. 

Lausunnossaan sosiaali- ja terveyslautakunta esitti, että kaupungin tuli-
si toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia asunto-
ja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvittaessa 
muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastaisivat pa-
remmin nuorten maksukykyä.

Konttiasumisen kokeilu voisi olla yksi tapa lisätä pienten asuntojen tar-
jontaa. Kokeilu tulisi kuitenkin rakentaa kestävällä tavalla. Jos konttia-
sumista ei voi toteuttaa pysyvänä ratkaisuna, on erityisen tärkeää taata 
näissä asunnoissa asuville pysyvä uusi asunto myös silloin, kun kon-
teista jostain syystä luovutaan.  Konttiasumiseen voisi myös liittää mo-
nien asukkaiden kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Pienten asuntojen yhtey-
teen voisi pesutupien ja saunojen lisäksi toteuttaa yhteistiloja erilaiseen 
kokoontumiseen, harrastuksiin ja ruuanlaittoon. Osan asunnoista tulisi 
sopia myös muiden kuin yksinasuvien asumiseen.

Mahdollisessa konttiasumiskokeilussa tulisi ainakin osan asunnoista ol-
la esteettömiä.
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Kalle Tuomola on tutkinut diplomityössään esteettömyysmääräysten to-
teutumismahdollisuuksia opiskelija-asunnoissa. Hänen johtopäätöksen-
sä on, että hyvällä suunnittelulla voidaan perusesteettömyys toteuttaa 
tiloja tuhlaamatta pinta-alaltaan jopa n. 25 m2 asunnoissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä. 
Kaikki ratkaisut, joilla vähennetään asunnottomuutta, vaikuttavat positii-
visesti terveyteen ja hyvinvointiin."

Esittelijä
va. 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

Asuntotuotantotoimikunta 29.06.2016 § 119

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Merkittiin, että lausuntoa täydennettiin siten, että sen toisessa kappa-
leessa mainittu vuokrataso on kuukausivuokra.

Toimikunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle kaupun-
ginvaltuutettu Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteista koskien asun-
nottomien konttimajoitusta ja 200 konttiasunnon rakentamista.

Aloitteen tekijät ovat huolissaan asunnottomien määrästä sekä pienten 
kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta. Ratkaisuksi esitetään kiireellistä 
kokeiluhanketta, jossa Helsingin kaupunki toteuttaisi 200 konttiasuntoa 
esimerkiksi neljänä 50 asunnon kerrostalokokonaisuutena. Aloitteen te-
kijöiden mukaan yhden 14,3 m2 kokoisen konttikodin tuotantokustan-
nus olisi 30 000 – 40 000 euroa ja vuokrataso 250-300 €/m2/kk ja nor-
maaliin asuntotuotantoon verrattuna kustannussäästöjä syntyisi selväs-
ti.

Konttiasuminen voisi olla vaihtoehto lyhytaikaisempaan asumistarpee-
seen ja konteista on koottu jopa kerrostaloja, esimerkiksi opiskelijoille 
peräti 1000 asunnon kokonaisuus Hollannissa. Kontit eivät välttämättä 
ole alkuperältään rahtikontteja, vaan ne voidaan tehdä jo alun pitäen 
asuntokonteiksi. Konttiasuminen näyttäisi kiinnostavan eri puolilla 
maailmaa ja esimerkkejä löytyy yksittäisistä asunnoista alkaen. Aalto-
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yliopistossa on vuonna 2014 Päivi Aaltio tehnyt Arkkitehtuurin laitoksel-
la diplomityön rahtikonttien käytöstä väliaikaisena asuntona.

Konttiasunnot liitetään joko kokonaan tai osittain kunnallisiin järjestel-
miin; esimerkiksi vesi- ja viemäröintiasiat, lämmitys ja ilmanvaihto on 
ratkaistava jollakin tavalla. Osaan konttiasumishankkeita on tuotu erilai-
sia ekologisia elementtejä: kompostoivia käymälöitä, aurinkoenergiaa 
tai tuulivoimaa. Mikäli konttiasunnot rakennettaisiin kunnallistekniikan 
alueelle Helsingissä, olisi ne järkevintä liittää kunnallistekniikkaan kuten 
muutkin rakennukset. Lisäksi mikäli konttiasunnot suunnattaisiin lähin-
nä väliaikaiseen asumiseen, asukkaan erityistä huolellisuutta vaativat 
ratkaisut kuten tulisijat ja kuivakäymälät, voivat olla liian vaativia käyt-
tää.

Konttiasumisen kustannuksia on hiukan haasteellista verrata tavan-
omaiseen rakentamiseen. Mikäli 50 miniasunnon konttikokonaisuus 
maksaisi 1,5-2 miljoonaa (30 000 – 40 000 € / kontti) niin hyvin karkeal-
la laskelmalla samankokoisilla asunnoilla toteutettava vaatimattomasti 
varusteltu 50 asunnon kokonaisuus maksaisi arviolta kaksi kertaa 
enemmän, 3-4 miljoonaa. Kustannusvertailua vaikeuttaa kun ei ole tie-
toa, mitä aloitteessa esitettyyn konttiasunnon hinta-arvioon sisältyy: 
esimerkiksi tonttikustannukset, pystytys, liittymät, varustelu, yhteistilat, 
käytävät jne.

Konttikerrostalon eduksi varmasti muodostuisi nopeus, se kun on luon-
teeltaan tilaelementtiratkaisu ja taas perinteisen kerrostalon rakennusa-
jaksi voisi arvioida noin 1,5 vuotta ja lisäksi suunnitteluaika. Konttiasun-
to sen sijaan häviää elinkaariodotuksessa, kun perinteisen kerrostalon 
rakennusrungon käyttöikäoletukseksi voidaan asettaa 100 vuotta. Ver-
tailun vuoksi yksi konttiasuntovalmistaja ilmoittaa kontin elinkaareksi jo-
pa 20 vuotta. Kustannuksia tuleekin pohtia myös elinkaaren kautta, ei-
kä ainoastaan rakennuskustannuksina.

Sitten taas, jos kustannuksia verrataan väliaikaisasumisen järjestämi-
sen kustannuksiin yhteiskunnalle, näyttäytyy konttiasuminen vaikkapa 
hotellimajoitusta edullisempana vaihtoehtona. Konttiasumisen edulli-
suudesta osa on seurausta suoraan esitetystä hyvin pienestä asunto-
koosta, joka alittaa Suomessa minimiksi asetetun 20 m2 asuntokoon 
miltei kuudella neliöllä. Esitetty 250 – 300 € kuukausivuokra (noin 17,5 
– 21 €/m2) miniasunnosta on edullinen verrattuna markkinavuokriin 
Helsingissä, mutta ylittää Helsingin kaupungin asuntojen keskimääräi-
sen neliövuokran, joka vuonna 2016 on 11,24 €/m2, Pienissä asunnois-
sa vuokrataso myös Hekan asunnoissa on luonnollisesti keskimääräis-
tä vuokraa korkeampi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 135 (304)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/19
28.09.2016

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

Konttikerrostalojen haasteena voivat olla kaupunkikuvalliset asiat sekä 
asumisviihtyvyys. Luonteeltaan väliaikaisina niille tulisi löytyä paikkoja 
”joutomailta” joita ei olla tarvitsemassa muuhun käyttöön ainakaan 
muutamaan vuoteen. Toisaalta potentiaaliset kohderyhmät, esimerkiksi 
opiskelijat, luultavasti toivoisivat asunnon sijaitsevan lähellä muuta elä-
mää, oppilaitoksia ja palveluja. Onko tällaisia paikkoja helposti löydettä-
vissä Helsingissä? Asumisviihtyvyys taas muodostuu pitkälle asukkais-
taan ja konttikerrostalo saattaisi muodostua onnistuessaan hyvinkin yh-
teisölliseksi ja viihtyisäksi. Toisaalta, mikäli asukkailla olisi keskimää-
räistä useammalla vaikkapa elämänhallintaan liittyviä ongelmia, voi tii-
vis miniasuntojen iso kokonaisuus muodostua rauhattomaksi.

Ratkaistava olisi myös kysymys kenen hallintaan konttikerrostalot ra-
kennettaisiin, ja miten ne rahoitettaisiin. Ehtiikö konttitalo maksaa ku-
lunsa kokonaan elinkaarensa aikana, mukaan lukien kohteen mahdolli-
set siirtokustannukset paikasta toiseen, sekä lopulta purkukustannuk-
set. Ja onko tämän laskutoimituksen jälkeen edelleen konttikerrostalol-
la sellaista lisäarvoa, että niiden rakentaminen olisi kannattavampaa 
kuin tavanomaisen kerrostalorakentamisen?

Yksi mahdollisuus konttitaloille voisi olla pihojen täydennysrakentami-
nen. Miniomakotitaloille on tullut viimeaikoina kysyntää. Esimerkkejä on 
myös siitä, miten tavalliset ihmiset ovat vuokranneet pihapiiristään pik-
kutaloja. Arkkitehti Olli Lehtovuori on tunnettu pientaloasumisen kehit-
täjänä ja hän näyttää esimerkkiä omassa pihassaan vuokraamalla kah-
ta pikkutaloa opiskelijoille. Konteista voisi kehittää hyvinkin viehättäviä 
ja paviljonkimaisia ratkaisuja pihapiiriin soveltuviksi, eikä silloin ole vaa-
raa myöskään sosiaalisten ongelmien kasautumiseen. Mikäli tällaisen 
kontin voisi pihalleen saada kohtuuhintaisena valmiina tuotteena, ja 
kohtuullisella paperityöllä, voisi se houkutella tavallisia asukkaita täy-
dennysrakentamaan tonttejaan. Ehkä kymmeniä tai jopa satoja pieniä 
asuntoja voisi saada tälläkin tavalla ja samalla saataisiin monipuolisem-
paa asukaskuntaa pientaloalueille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Asuntolautakunta 22.06.2016 § 58

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto
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Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Pääosa Helsingin asunnottomuudesta on lyhytaikaista

Marraskuussa 2015 Helsingissä oli 3 550 yksinäistä asunnotonta, joista 
1 210 oli pitkäaikaisasunnottomia. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia 
oli 280. Nuorten (alle 25-vuotiaat) ja maahanmuuttajien osuus kaikista 
asunnottomista on kasvanut vuodesta 2014. Yksinäisistä asunnotto-
mista nuoria oli 840 ja maahanmuuttajia 1 500. Maahanmuuttajaperhei-
tä oli 200. Asunnottomuus on Helsingissä valtaosin muuta kuin pitkäai-
kaisasunnottomuutta. Pääosa asunnottomista asuu eripituisia jaksoja 
sukulaisten tai tuttavien luona, ja heitä voisikin kutsua kitka-asunnotto-
miksi.

Asunto ensin -ohjelma on vähentänyt merkittävästi asunnottomuutta

Helsingin kaupunki on ollut mukana vuosina 2008 - 2015 valtakunnalli-
sessa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa. Ohjelman 
lähtökohtana on ollut Asunto ensin -periaatteen mukainen asuminen, 
johon järjestetään tarvittava yksilöllinen tuki. Ohjelman aikana on mm. 
perustettu uusia asumisyksikköhankkeita ja muutettu asuntoloita tuetun 
asumisen yksiköiksi. Helsinki onkin onnistunut vähentämään pitkäaikai-
sasunnottomuutta.

Asunnottomuuden vähentämisohjelma jatkuu

Valtioneuvosto antoi 9.6.2016 periaatepäätöksen asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta vuosille 2016 - 2019, jonka ta-
voitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä. Yhtenä toimenpi-
teenä on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja monipuolistaa asun-
totarjontaa asunnottomille. Tavoitteena on vuoteen 2019 mennessä 
osoittaa koko maassa vähintään 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa 
asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Tästä Helsingin 
osuus olisi noin 750 asuntoa. Ohjelmassa esitetään myös nuorille, 
opiskelijoille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille käynnistet-
tävän uudentyyppisiä rakennus- ja kokeiluhankkeita asumismuotojen 
kehittämiseksi.

Pienet tuvat –mallia testataan Vantaalla

Toimenpideohjelmassa esitetään testattavaksi ”pienet tuvat” -mallia 
vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna. Kokeilu toteutettaisiin 
kiinnostuneissa ohjelmakaupungeissa rakentamalla 5 - 10 pientä erilli-
sasuntoa yhteisömuotoon asiakkaille, jotka eivät onnistu nykyisissä 
asumismuodoissa. Samalla mallinnettaisiin tukipalvelu, jolla turvataan 
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asumisen onnistuminen. Vastuutahoina kokeilussa ovat Vantaan kau-
punki, Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Konttiasuminen ja muut tilapäiset ratkaisut ovat haasteellisia

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan yhdeksi asunnottomien vaihtoehtoi-
seksi asumismuodoksi konttiasumista rakentamattomille tonteille sekä 
proomujen päälle kaupungin satama-alueille. Kuten kaikessa asuntora-
kentamisessa, myös konttirakentamisessa, tulee noudattaa asuntora-
kentamista koskevia säädöksiä ja rajoituksia. Konteista voidaan raken-
taa tilapäisiä asuntoja enintään viideksi vuodeksi edellyttäen, että ne 
täyttävät mm. tila-, melu-, esteettömyys- ja paloturvallisuusvaatimukset 
sekä ympäristön ja kaupunkikuvan asettamat vaatimukset. Helsinki luo-
vuttaa tontteja aina ensisijaisesti pysyvään käyttötarkoitukseen eikä 
mahdollinen tonttien väliaikaiskäyttö saa vaarantaa pysyvien hankkei-
den toteuttamista. Tästä syystä soveltuvien tonttien löytäminen voi 
osoittautua hyvin vaikeaksi.

Helsinki pyrkii asuntopolitiikallaan asukasrakenteen monipuolisuuteen 
ja segregaation ehkäisyyn asuinalueilla. Asunnottomien majoittaminen 
väliaikaisiin konttiasumisyksiköihin ei edistä kaupungin tavoitetta torjua 
segregaatiota vaan keskittäisi huono-osaisuutta kortteleihin, joiden inf-
rastruktuuri ei ole vielä valmista. Etenkin veden äärelle vanhoille sata-
ma-alueille sijoitettavat tuetun asumisen yksiköt poikkeaisivat selvästi 
kaupungin tämänhetkisen asuntopolitiikan normeista ja lisäisivät omalta 
osaltaan riskiä huono-osaisuuden kasautumiseen uusilla asuinalueilla.

Konttiasuntojen rakentaminen olisi kieltämättä nopea keino saada lisää 
asuntoja asunnottomille, mutta se ei voi olla asuntopoliittinen keino. 
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa esitetään 
käynnistettäväksi asumismuotojen uudentyyppisiä rakennus- ja kokeilu-
hankkeita nuorille, opiskelijoille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikan-
hakijoille. Asunnottomuuden vähentäminen edellyttää riittävää kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa. Asunnottomille parempi vaih-
toehto on uusien pysyvien asuntojen rakentamisen lisäksi olemassa 
olevan asuntokannan hyödyntäminen. Kaupungin oman asuntokannan 
käyttö asunnottomien tukiasuntoina välivuokrauksen kautta on ensisi-
jainen vaihtoehto asunnottomuuden torjunnassa.

Asuntolautakunta katsoo, että erilaiset  erityisryhmien asumisratkaisui-
hin liittyvät kokeilut ovat kuitenkin sinänsä kannatettavia. Sen vuoksi 
vastaavia hankkeita seurataan aktiivisesti.

Käsittely

22.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti esitystään ja lisäsi lausunnon loppuun seuraavan kap-
paleen:
"Asuntolautakunta katsoo, että erilaiset  erityisryhmien asumisratkaisui-
hin liittyvät kokeilut ovat kuitenkin sinänsä kannatettavia. Sen vuoksi 
vastaavia hankkeita seurataan aktiivisesti."

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 228

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta esittää, että 
Helsinkiin tarvitaan asiakaslähtöisiä ja joustavia ratkaisuja asunnotto-
muuden vähentämiseksi ja ihmisten syrjäytymisen torjumiseksi. 

Valtuustoaloitteessa viitataan ympäristöministeriön toimintaohjelmaan, 
jonka mukaan vuosien 2016-2019 aikana on tarkoitus rakentaa enem-
män kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tehdä asuntotarjonnasta entistä 
monipuolisempaa. Ohjelman mukaan asunnottomille kohdennetaan ko-
ko maassa 3 500 asuntoa ja sen lisäksi tuetaan erilaisia rakennus- ja 
kokeiluhankkeita. Helsingin on aloitteen mukaan tartuttava ohjelmassa 
tarjottuun mahdollisuuteen. 

Asunnottomuus on Helsingissä vakava ongelma. Marraskuussa 2014 
Helsingissä oli 3 500 asunnotonta, joista alle 25-vuotiaita oli 700. Asun-
nottomien määrä on saatu vähentymään tilapäisten asumisyksiköiden 
paikkoja lisäämällä, joita on tällä hetkellä n. 800. Viimeisen 10 vuoden 
aikana nuorten asunnottomuus on kasvanut. 

Asumisen kalleus on Helsingille ominainen piirre, johon pyritään vas-
taamaan asuntotuotantoa sekä uusia rakennuttamisen muotoja lisää-
mällä. Helsingissä on viime vuosina pysytty hyvin asuntotuotantotavoit-
teissa ja asuntotuotanto on ollut hallinta- ja rahoitusmuototavoitteiden 
mukaista. Esim. kohtuuhintaista vuokratuotantoa lisäämällä voidaan 
osittain purkaa painetta vähävaraisten asunnon löytämiselle. 
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Valtuustoaloitteessa esitetty konttimajoitus on yksi vaihtoehtoinen asu-
mismuoto, joka vastaisi hyvin ympäristöministeriön toimintaohjelmassa 
mainittua kokeiluhanketta. Uuden tyyppisten, edullisten asumisratkaisu-
jen suosiminen on kannatettava ajatus. Konttimajoituksen lisäksi on 
olemassa muitakin vaihtoehtoja kohtuuhintaiselle asumiselle.

Asumisen suhteen on noudatettava asumista koskevia asemakaava- ja 
rakentamismääräyksiä. Asemakaavassa konttimajoitukseen soveltuval-
la paikalla tulisi olla asumisen salliva kaava, jolloin esim. rakentumassa 
olevat satama-alueet eivät suoraan sovellu konttimajoituksen sijainti-
paikoiksi. Vasta suunnitteilla olevilta alueilta puuttuu yleensä myös kun-
nallistekniikka. 

Konttimajoitus haastaa viranomaiset pohtimaan asuntorakentamista 
koskevia säädöksiä ja rajoituksia. Määräyksiä noudatettaessa tulisi 
asumisen olla normien mukaista mm. tila-, melu-, esteettömyys- ja pa-
loturvallisuusvaatimuksiltaan. Tällöin konttimajoitus alkaa kilpailla sekä 
vaatimustasoltaan että sijaintipaikoiltaan normaalin asumisen kanssa. 
Voidaankin pohtia, onko silloin mielekkäämpää toteuttaa samalla vai-
valla pysyvää asumista. 

Tilapäinen rakennuslupa voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan 
myöntää poikkeuksellisesti rakennukselle, jonka on tarkoitus pysyä pai-
kallaan enintään viiden vuoden ajan. Tämä asettaa kuitenkin haasteita 
toteuttamiselle, sillä esim. perustukset ja infrainvestoinnit ovat kalliita 
toteuttaa vain viiden vuoden aikaperspektiivillä. Tilapäishankkeita olisi-
kin järkevää ohjata sellaisille rakentumattomille tonteille, joilla on toteu-
tumatonta, mieluiten asumiselle varattua rakennusoikeutta, mutta joilla 
rakentamisen käynnistyminen lähivuosina on epätodennäköistä. Tällai-
sia paikkoja on kuitenkin käytännössä vaikea löytää Helsingissä. 

Mahdollisen kokeiluhankkeen toteuttamisen kannattavuutta voisi edis-
tää esim. se, että liittyminen kunnallistekniikkaan olisi kohtuuhintaista. 
Tilapäisille hankkeille voisikin etsiä sellaisia paikkoja, joilla infra olisi jo 
valmiina suhteellisen lähellä.

Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja maksimissaan viiden vuoden kokeilu-
hankkeille saattaisi löytyä esim. yleisille rakennuksille varatuilta Y-ton-
teilta, joille ei näytä olevan käyttötarvetta vielä lähivuosina. Tämä kui-
tenkin edellyttäisi mitä todennäköisimmin infrainvestointeja kaupungilta, 
eikä investointivaiheessa vielä olisi tietoa tontin käyttötarkoituksesta pi-
demmällä aikavälillä. 

Tuore esimerkki normeista poikkeamisesta löytyy SATO Oyj:n minia-
sunnoista koostuvasta kerrostalosta, joka on kohtuuhintaisen asumisen 
pilottikohde. Martinlaaksoon aletaan rakentaa kesän aikana kerrosta-
loa, johon tulee 68 kappaletta 15,5 neliön kokoisia asuntoja. Vuokran 
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arvioidaan olevan n. 500 euroa/kk. Asunnot ovat normaalia korkeampia 
ja niissä on parvi. Kohteelle myönnettiin poikkeamislupa, sillä nykyisen 
lain mukaan Suomeen rakennettavan asuinhuoneiston pitää olla vähin-
tään 20 neliötä. SATO Oyj suunnittelee jo toista samantapaista kohdet-
ta Meri-Rastilaan. Pienehköjen kerrostalojen etuna on, että ne soveltu-
vat hyvin täydennysrakentamiskohteiksi.

Nuorisosäätiöllä oli vuonna 2014 vireillä hanke Helsingin ensimmäisen 
merikonttitalon rakentamiseen. Kohde olisi ollut 60 kontista koottava 
kerrostalo ja kaupunki selvitti tontin osoittamista sille Malmin aseman 
pohjoispuolelta radan varresta. Hanke ei lähtenyt toteutumaan johtuen 
rakennusvalvonnan liian pieneksi katsomasta asuntokoosta. Tätä on-
gelmaa olisi voinut ratkoa käyttämällä 40-jalkaisia merikontteja, joiden 
pinta-ala sellaisenaan on noin 29m2. Lisäksi sijainti pääradan vieressä 
olisi edellyttänyt melu- ja tärinäselvityksen laatimista, joka olisi aiheutta-
nut rakennuttajalle lisäkustannuksia.

Mikäli konttimajoituksen osalta lähtisi jokin hanke etenemään, on suun-
nitteluprosessissa huomioitava myös kaupunkikuvalliset seikat. Erityi-
sasumiseen liittyvien yksiköiden kaavoittaminen on myös tyypillisesti 
nostanut esille segregoitumiskysymykset sekä herättänyt vastustusta 
nykyisissä asukkaissa. Konttimajoitusta suunniteltaessa tulisi asunnot-
tomien lisäksi huomioida muutkin väestöryhmät, elämäntilanteen tai ti-
lapäisen majoituksen tarpeen mukaan. 

Tilapäinen konttimajoitus on ajatuksena hyvä. Uudenlaiset kokeilut ovat 
tervetulleita, ja kokemusten saamiseksi olisi toivottavaa saada hanke 
liikkeelle.

Käsittely

14.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Korjataan kappale 12 muotoon:

Nuorisosäätiöllä oli vuonna 2014 vireillä hanke Helsingin ensimmäisen 
merikonttitalon rakentamiseen. Kohde olisi ollut 60 kontista koottava 
kerrostalo ja kaupunki selvitti tontin osoittamista sille Malmin aseman 
pohjoispuolelta radan varresta. Hanke ei lähtenyt toteutumaan johtuen 
rakennusvalvonnan liian pieneksi katsomasta asuntokoosta. Tätä on-
gelmaa olisi voinut ratkoa käyttämällä 40-jalkaisia merikontteja, joiden 
pinta-ala sellaisenaan on noin 29m2. Lisäksi sijainti pääradan vieressä 
olisi edellyttänyt melu- ja tärinäselvityksen laatimista, joka olisi aiheutta-
nut rakennuttajalle lisäkustannuksia.
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Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen Jape 
Lovénin vastaehdotuksen. 

07.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
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§ 255
Valtuutettu Helena Kantolan aloite 200 konttiasunnon rakentamisek-
si

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 23
2 Asuntolautakunnan lausunto
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto
4 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet liittee-
nä olevan valtuustoaloitteen koskien kokeiluhanketta, jossa Helsingin 
kaupunki aloittaa 200 konttiasunnon suunnittelun sekä rakentamisen 
Helsinkiin. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Aloitevastaus on valmisteltu samanaikaisesti aloitteen HEL 2016-
003261 vastauksen kanssa ja vastaukset ovat sisällöltään samankaltai-
set.

Aloitteeseen on pyydetty lausunnot asuntotuotantoimikunnalta, kaupun-
kisuunnitteluvirastolta, kiinteistölautakunnalta, rakennuslautakunnalta 
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Aloitteessa esitetään 200 konttiasunnon suunnittelemista ja rakenta-
mista esimerkiksi 50 asunnon kerrostalokokonaisuuksina. Kaupungin-
hallitus toteaa, että asuntorakentamisesta säännellään valtakunnalli-
sesti maankäyttö- ja rakennuslaissa, sitä täydentävässä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan 
sisältyvissä lukuisissa asetuksissa. Asuntosuunnittelua koskevassa 
asetuksessa annetaan vähimmäismääräyksiä muun muassa asuinhuo-
neiden ja asuinhuoneistojen koosta, ikkunoista, tiloista ja varusteluista 
sekä liikkumisesteettömyydestä. Asuinhuoneiston huoneistoalan vä-
himmäiskooksi on määrätty 20 m². Rakennusluvan myöntäminen edel-
lyttää, että rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:ssä 
säädetyt sekä muut ko. lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimuk-
set. Pysyvän konttiasumisen tulee noudattaa asuntorakentamista kos-
kevia säädöksiä ja rajoituksia sekä asemakaavamääräyksiä. 

Rakennuslupa tilapäiselle hankkeelle voidaan myöntää, jos hanke on 
tarkoitettu pysyvän paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Tilapäinen 
rakentaminen ei lain mukaan saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- 
tai muita vaikutuksia. Myös tilapäisessä ratkaisussa asumisen tulee 
täyttää kohtuulliset vähimmäisvaatimukset muun muassa terveellisyy-
den ja hygieniatilojen osalta. Tilapäiselle konttiasumiselle rakentamat-
tomien tonttien löytäminen olisi haastavaa. Valtaosalle tyhjistä rakenta-
mattomista tonteista käynnistyy hankkeita lähivuosina tai niiden raken-
tamiseen liittyvät toimenpiteet estävät tonttien käyttämisen väliaikaises-
ti. Infrastruktuurin toteuttaminen väliaikaisesti on hintavaa. 
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Konttiasumisen kustannuksia on haasteellista verrata tavanomaiseen 
rakentamiseen, erityisesti konttiasuntojen ja tavanomaisten kerrosta-
loasuntojen käyttöikäoletukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Sen 
vuoksi kustannuksia täytyy verrata elinkaaren ajalta, ei ainoastaan ra-
kentamiskustannuksina. Konttiasuntokohteen kustannuksiin tulisi sisäl-
lyttää esimerkiksi tonttikustannukset, pystytys, liittymät, varustelut, yh-
teistilat, käytävät, siirto- tai purkukustannukset. Kun otetaan huomioon 
konttiasuntojen pieni koko ja kustannuksista muodostuva neliövuokra 
kokonaisvuokran sijaan, ei vuokrataso välttämättä ole muuta kohtuu-
hintaista tuotantoa edullisempi. Konttiasuntohankkeen etuna verrattuna 
perinteiseen kerrostalorakentamiseen on suunnittelun ja rakentamisen 
nopeus.

Valtuuston hyväksymä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelma ohjaa asuntotonttien luovutusta. Kaupunki luovuttaa tontteja 
ensisijaisesti pysyvään käyttötarkoitukseen. Elinkaariajattelua painotta-
van näkemyksen mukaan tonteille rakennettavien rakennusten olete-
taan kestävän lähemmäs sata vuotta. Jos kaupunki toimisi konttikerros-
talojen rakennuttajana, pitäisi ratkaista kenen hallintaan konttikerrosta-
lot rakennettaisiin ja miten ne rahoitettaisiin. Väliaikaisiin asuntoratkai-
suihin ei ole mahdollista saada valtion avustuksia. Todennäköisesti py-
syviksi valtion pitkällä korkotuella toteuttavaksi asunnoiksi konttiasunto-
jen elinkaari on liian lyhyt. Kaupunki ei ole rakentanut opiskelija-asunto-
ja ja erityisryhmien asunnot on pääosin toteutettu valtion tukemana tuo-
tantona. Käytännössä konttiasunnot tulisi toteuttaa vapaarahoitteisena 
vuokra-asuntotuotantona, joita kaupunki ei ole ohjannut erityisryhmien 
käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa edellä mainittuihin seikkoihin viitaten, että 
edellytyksiä 200 konttiasunnon kokeiluhankkeen toteuttamiseen ei ole. 
Kaupunki luovuttaa tontteja ensisijaisesti pysyvään käyttötarkoitukseen 
ja oletuksin, että rakennukset kestävät lähes sata vuotta. Konttiasumis-
hanke veisi tontteja pidemmän elinkaaren omaavilta tavallisilta asuin-
kerrostaloilta. Kaupunki pyrkii vastaamaan kohtuuhintaisen asumisen 
haasteeseen kunnianhimoisella asuntotuotantotavoitteella ja omakus-
tanteisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon toteuttamisella. Eri-
tyisryhmien asuminen ratkaistaan pysyvin asumisratkaisuin. Kaupunki 
tekee aktiivisesti yhteistyötä toimijoiden kanssa ja suhtautuu positiivi-
sesti eri toimijoiden asuntorakentamisen kehittämishankkeisiin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 786

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuus päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 356

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteesta koskien 200 konttiasunnon 
rakentamista seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa on esitetty tutkittavaksi konttiasumisen soveltu-
vuutta nopeaan asuntotuotantoon. Kokeiluhankkeena olisi tarkoitus 
suunnitella ja rakentaa 200 konttiasuntoa esimerkiksi neljänä 50 asun-
non kerrostalokokonaisuutena. Asunnot voitaisiin tarjota muun muassa 
kodittomien ja opiskelijoiden tarpeisiin. Lausuttavana olevasta aloittees-
ta ei käy ilmi, onko esitetty konttiasuminen ajateltu pysyväksi vai väliai-
kaiseksi ratkaisuksi.

Kiinteistölautakunta suhtautuu myönteisesti konttiasumisen mahdolli-
suuksien selvittämiseen ottaen kuitenkin huomioon, että konttirakenta-
misessa, kuten kaikessa asuntorakentamisessa, tulee noudattaa asun-
torakentamista koskevia säädöksiä ja rajoituksia. Asemakaavamerkin-
nän tulisi konttiasumiseen suunnitellulla paikalla olla asumisen salliva. 
Konteista voidaan rakentaa tilapäisiä asuntoja enintään viideksi vuo-
deksi edellyttäen, että ne täyttävät mm. tila-, melu-, esteettömyys- ja 
paloturvallisuusvaatimukset sekä ympäristön ja kaupunkikuvan asetta-
mat vaatimukset. Lisäksi omat haasteensa muodostaa toteutukselle 
kunnallistekniikkaan liittyminen ja sen kustannukset.

Tärkein asuntotonttien luovutusta ohjaava työkalu on valtuuston hyväk-
symä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön totutusohjelma. Toteutu-
sohjelman päämääriä ja periaatteita noudattaen kaupunki luovuttaa 
tontteja ensisijaisesti pysyvään käyttötarkoitukseen. Elinkaariajattelua 
painottavan näkemyksen mukaisesti tonteille rakennettavien rakennus-
ten oletetaan kestävän lähemmäs sata vuotta. Tonttien mahdollinen vä-
liaikaiskäyttö ei saa vaarantaa pysyvien hankkeiden toteuttamista. Täs-
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tä syystä soveltuvien tonttien löytäminen voi osoittautua hyvin vaikeak-
si, etenkin, jos kyse on tilapäisestä asumisesta.

Kiinteistölautakunta suhtautuu kaiken kaikkiaan myönteisesti asunto-
tuotannon monimuotoisuuden edistämiseen ja asuntomäärien lisäämi-
seen konttirakentamista pois sulkematta. Konttiasumisen tarjoamia täy-
dennysrakentamismahdollisuuksia voisi tarkastella erityisesti pientalo-
valtaisilla alueilla.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.6.2016

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helena Kantolan valtuustoaloittee-
seen 200 konttiasunnon rakentamisesta viittaamalla kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa 14.6.2016 hyväksyttyyn lausuntoon asunnottomien 
konttimajoituksesta. Valtuustoaloite HEL 2016-003261 asunnottomien 
konttimajoituksesta oli sisällöltään lähes sama aloite. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän lausunnon viimeisessä 
kappaleessa todetaan, että "Tilapäinen konttimajoitus on ajatuksena 
hyvä. Uudenlaiset kokeilut ovat tervetulleita, ja kokemusten saamiseksi 
olisi toivottavaa saada hanke liikkeelle."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon 16.8.2016 mennessä.

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
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§ 256
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-010621, 2016-010620, 2016-010622, 2016-010637, 2016-010640, 2016-010623

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten harrastetakuusta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite saamenkielisestä perusopetuk-
sesta

 Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite alueen nimeämisestä Miina 
Sillanpään mukaan

 Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite pyöräilijöiden ajolinjojen mer-
kitsemisestä Elielinaukiolle

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Liisankadun ja Maurinkadun ris-
teyksen liikenneturvallisuuden parantamisesta

 Valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Vuosaarentien liikenneturval-
lisuuden parantamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 236
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen 
sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

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

Laglighet och beslutsförhet

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

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 237
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Helena Kantola och 
Otso Kivekäs till protokolljusterare med ledamöterna Yrjö Hakanen och 
Terhi Koulumies 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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§ 238
Anställning av innehavare av tjänsten som kanslichef och förord-
nande för en vakant tjänst

HEL 2016-008036 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag utse 
juris licentiat, vicehäradshövding, filosofie magister Sami Sarvilinna till 
innehavare av tjänsten som kanslichef för sju år från och med 
15.10.2016 med en totallön på 14 000 euro i månaden (kravnivå 28 i 
lönesystemet för ledningen).

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt förordna Sami Sarvilinna att vid 
sidan av sin egen tjänst sköta den vakanta tjänsten som kanslichef i 
den nuvarande organisationen från och med 15.10.2016 utan att tjäns-
ten utlyses.  

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ordföranden konstaterade att i ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrätt-
ning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen skall valet, då så yrkas, för-
rättas med slutna sedlar.

Ledamoten Osku Pajamäki understödd av ledamoten Pentti Arajärvi fö-
reslog att beslutet skulle ändras så att det lyder enligt följande:

Stadsfullmäktige beslutar utse den mest meriterade sökanden politices 
magister, juris kandidat Ritva Viljanen till innehavare av tjänsten som 
kanslichef för sju år från och med 15.10.2016 med en totallön på 
14 000 euro i månaden (kravnivå 28 i lönesystemet för ledningen).

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt förordna Ritva Viljanen att vid sidan 
av sin egen tjänst sköta den vakanta tjänsten som kanslichef i den nu-
varande organisationen från och med 15.10.2016 utan att tjänsten utly-
ses.

Stadsfullmäktige framhåller med hänvisning till kriterierna i platsannon-
sen att Ritva Viljanen är mest meriterad av de sökande. De sökandes 
meriter framgår av bilaga 1. Nedan jämförs meriterna hos de tre sökan-
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de som utifrån intervjuerna höjer sig över de andra. Jämförelsen base-
rar sig på ansökningshandlingarna, intervjuerna och personbedömning-
en.

Ritva Viljanen 

Juris kandidat, politices magister

Erfarenhet av ledarskap

Ritva Viljanen är biträdande stadsdirektör för stadens bildningsväsen 
sedan 2012. Ledarskapsansvaret omfattar 14 förvaltningar och flera 
bolag och stiftelser, det ekonomiska ansvaret uppgår till ca 900 miljo-
ner euro, och 9 000 anställda arbetar inom sektorn. Ritva Viljanen an-
svarade 2012–2014 dessutom för stadens personalfrågor. Biträdande 
stadsdirektören föredrar för stadsstyrelsen de ärenden som hör till 
verksamhetsområdet. Ritva Viljanen är första ställföreträdare för biträ-
dande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet och föredrar 
ärendena inom denna sektor när hon är ställföreträdare.

Ritva Viljanen var kanslichef vid inrikesministeriet 2003–2012 och hade 
då ledarskapsansvar för 11 000 anställda och ekonomiskt ansvar för 
1,2 miljarder euro. När hon var kanslichef skötte inrikesministeriet bl.a. 
kommunal- och regionförvaltningsfrågor, invandring och inre säkerhet. 

Ritva Viljanen var därförinnan anställd inom centralförvaltningen: över-
direktör vid Befolkningsregistercentralen 1997–2012, regeringsråd och 
chef för enheten regionalförvaltning vid inrikesministeriet 1992–1997, 
lagstiftningsråd vid justitieministeriet 1989–1992, anställd i olika tjänster 
vid finansministeriet 1982–1989.

Övrig arbetserfarenhet

Ritva Viljanen är vid sidan av sin egen tjänst bl.a. ordförande i Kom-
munarbetsgivarnas delegation, ordförande i Kommunala tjänstetvist-
snämnden, ledamot i styrelsen för Metropolia, ledamot i styrelsen för 
Åbo universitet och ledamot i utvärderingsrådet för Nationella centret 
för utbildningsutvärdering.

Ritva Viljanen har varit projektledare för en region- och länsförvalt-
ningsreform, projektchef för en statlig affärsverksreform, ordförande i 
styrgruppen för intern säkerhet tre programperioder och ordförande och 
medlem i ett stort antal nationella nyckelprojekt.

Den mest betydande internationella erfarenhet som Ritva Viljanen har 
hänför sig till arbete för ministerrådet rörande EU:s inre säkerhet och 
samordning av denna under hela den tid Finland varit ordförande 
2005–2007. Hon har också varit ordförande för Baltic Sea Task Force.
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Utveckling

Ritva Viljanen har med röster från proffs tre gånger blivit vald till årets 
förvaltningsutvecklare och  påverkare. Hennes största prestationer i 
stadens tjänst kan anses vara att staden under hennes tid fått ett stort 
tillskott av platser inom yrkesutbildningen på andra stadiet och att alla 
som går ut grundskolan nu kan fortsätta på andra stadiet eller får stöd 
för utbildning. Framtidens skola har börjat planeras, och programmet 
för det digitala språnget, genom vilket framtidens skola genomförs, har 
inletts. Respa, Navigatorn och ett kunskapscenter för invandrare har in-
rättats till stöd för unga och invandrare för att dessa ska få en bättre 
ställning.

Beslut har fattats om flera kulturinvesteringar i Helsingfors under Ritva 
Viljanens tid: centrumbiblioteket, Dansens hus, nya lokaler för Helsing-
fors konstmuseum (HAM), nya lokaler för stadsmuseet, ett gemensamt 
samlingscenter för HAM och stadsmuseet. Dessutom avancerar istånd-
sättningen av Olympiastadion.

Tuula Saxholm

Ekonomie magister, Finance for Executives (1/5 EMBA) (Aalto-univer-
sitetet)

Erfarenhet av ledarskap

Tuula Saxholm är temp. kanslichef sedan maj 2016. Stadskansliet är 
allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfull-
mäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet. Kanslichefen an-
svarar för verksamheten.

Tuula Saxholms ordinarie tjänst är sedan 2014 tjänsten som finansdi-
rektör vid stadskansliet. Ekonomi- och planeringsavdelningen, som 
leds av henne, sköter stadens ekonomiska planering och verksamhets-
planering, beredningen av en strategi för staden och den allmänna för-
valtningsutvecklingen, likaså uppgifter i anslutning till koncernstyrning, 
finansiering, riskhantering och bekämpning av den grå ekonomin. Av-
delningen biträder stadsdirektörskollegiet när det gäller att styra projekt 
inom områdesbyggandet och samordna bostadspolitiken. Avdelningen 
utvärderar den interna kontrollen och riskhanteringen. Avdelningen 
sköter verkets ekonomiska frågor och intressekontorsverksamheten. 
Antalet anställda uppgår till ca 100. Avdelningen ansvarar för hela sta-
dens budget.

Tuula Saxholm var budgetchef på staden 2005–2013. I verksamhetom-
rådet för den avdelning som hon ledde ingick att planera ekonomi och 
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verksamhet (att bereda stadens budget) och att bereda en strategi för 
staden.

Tuula Saxholm var förvaltningschef på staden 1995–2005.

Övrig arbetserfarenhet

Tuula Saxholm var personalplanerare på staden 1991–1995 och har in-
om den privata sektorn arbetat bl.a. som ekonomikontaktperson på No-
kia Data Systems.

Sami Sarvilinna

Juris licentiat, filosofie magister, Master in Public Policy (Princeton Uni-
versity), Magister Juris in European and Comparative Law (Oxford Uni-
versity)

Erfarenhet av ledarskap

Sami Sarvilinna är stadsjurist på staden sedan 2007. Stadsjuristen är 
chef för avdelningen rättstjänsten vid stadskansliet (tidigare vid förvalt-
ningscentralen). Antalet anställda uppgår till 40, och budgeten är på ca 
3 miljoner euro. Rättstjänsten är juridisk expertorganisation för stads-
koncernen och sköter centraliserat koncernens juridiska tjänster och 
stadens intressebevakning. Rättstjänsten ger råd och vägledning i juri-
diska frågor, representerar och biträder vid rättegångar, ordnar utbild-
ning vid behov och utarbetar anvisningar och modeller till stöd för den 
praktiska verksamheten.

Sami Sarvilinnas tidigare karriär består av tjänstgöring som bl.a. rege-
ringsråd, äldre regeringssekreterare och regeringssekreterare vid justi-
tieministeriet 2000–2007 (högst 15 underlydande).

Övrig arbetserfarenhet

Sami Sarvilinna hade olika anställningar vid justitieministeriet 1992–
2000 och var tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt 2000–2006.

Sami Sarvilinna är ledamot i styrelsen för Oy Apotti Ab sedan 2016 och 
var ordförande i styrelsen för Malminkartanon kiinteistöt Oy/Heka-
Malmgård Ab 2007–2012.

Sammanställning över bedömningarna

Stadsfullmäktige påpekar att jämförelsen gjorts utifrån det som ingår i 
platsannonsen: "För tjänsten söks en person med erfarenhet av ledar-
skapsuppgifter i en mångfasetterad omgivning, med gedigen känne-
dom om offentlig ekonomi och förvaltning och med visad förmåga att 
sköta uppgifter som kräver starkt strategiskt tänkande och att åstad-
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komma förändring. För att sköta tjänsten med framgång krävs det goda 
interaktions- och förhandlingsfärdigheter och förmåga att samarbeta 
med intressentgrupper inom och utom staden. För det allt livligare inter-
nationella samarbetet behövs det också flytande kunskaper i engelska 
och förmåga att upprätthålla och främja internationella nätverk."  

Ritva Viljanen är helt klart den av de sökande som har mest omfattan-
de erfarenhet av ledarskap i stora organisationer. Hon är den enda 
som har erfarenhet av föredragning i stadsstyrelsen. Hon har gedigen 
kännedom om offentlig ekonomi och förvaltning, visad förmåga att skö-
ta uppgifter som kräver starkt strategiskt tänkande och att åstadkomma 
förändring, goda interaktions- och förhandlingsfärdigheter och förmåga 
att samarbeta med intressentgrupper inom och utom staden. Hon har 
dokumentation från internationell verksamhet. Följaktligen motsvarar 
hennes kompetens och dokumentation det som betonas i platsannon-
sen.

Tuula Saxholm har lång erfarenhet av ekonomisk planering och verk-
samhetsplanering på staden. Den avdelning som hon leder har till upp-
gift att bereda strategier för staden, styra projekt inom områdesbyggan-
det, samordna bostadspolitiken och sköta den allmänna förvaltningsut-
vecklingen. Tuula Saxholm är förtrogen med koncernstyrning. Hon har 
varit ställföreträdare för kanslichefen och temp. kanslichef vid nuvaran-
de stadskansliet.

Sami Sarvilinna har fått sin erfarenhet av ledarskap vid en enhet speci-
aliserad på juridiska frågor. Hans arbetserfarenhet hänför sig främst till 
juridiska frågor. Som stadsjurist har han i samband med rättssaker satt 
sig in i stadens organisation och företrätt staden i omfattande och bety-
delsefulla juridiska frågor. Till stadsjuristens uppgifter hör däremot inte 
att bereda strategier, att sköta omfattande beredningsfrågor i anslut-
ning till stadens ekonomi eller verksamhet eller att utveckla staden 
frånsett den egna avdelningen. Hans erfarenhet av det nämnda måste 
följaktligen anses vara ganska ringa.

En jämförelse mellan Ritva Viljanen och Tuula Saxholm ger vid handen 
att Ritva Viljanen är mest meriterad. Detta beror på hennes långa och 
mångsidiga erfarenhet av ledarskap, utvecklingsmeriter, internationella 
uppdrag och erfarenhet av föredragning. Den kompetens och doku-
mentation som Ritva Viljanen har gör henne till den sökande som bäst 
uppfyller det som ingår i platsannonsen.

I ärendet förrättades val med slutna sedlar. Ledamöterna Pentti Arajär-
vi och Emma Kari biträdde vid valförrättningen.
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Vid valet fick Sami Sarvilinna 46 röster, Ritva Viljanen 36 röster och 
dessutom inlämnades en blank röstsedel. Två ledamöter var frånvaran-
de vid omröstningen.

Stadsfullmäktige beslutade anställa juris licentiat, vicehäradshövding, 
filosofie magister  Sami Sarvilinna till innehavare av tjänsten som 
kanslichef för sju år från och med 15.10.2016.

Fullmäktigesammanträdet avbröts för att den nya kanslichefen skulle 
kunna gratuleras.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Bilagor

1 Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916
2 Valitun hakemus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Virkaan valittu Förslagstext
Viran muut hakijat Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016 (196 §) räknat från 1.6.2017 god-
känna förvaltningsstadga för Helsingfors stad till de delar som gäller le-
darskapssystemet. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att åtgärder 
som är nödvändiga för verkställigheten av förvaltningsstadgan får vid-
tas innan den trätt i kraft.

Enligt 5 kap. 2 § i den godkända förvaltningsstadgan (den nya förvalt-
ningsstadgan) leds centralförvaltningen av kanslichefen. Följande ingår 
också i förvaltningsstadgan: Till centralförvaltningen hör stadskansliet, 
affärsverket servicecentralen, affärsverket ekonomiförvaltningen och 
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affärsverket företagshälsan. Kanslichefen är chef för stadskansliet. 
Kanslichefen är chef för sektorcheferna. Kanslichefen utför de uppgifter 
som borgmästaren föreskriver. Kanslichefen utses för högst sju år, och 
det ingås ett direktörsavtal med kanslichefen.

Tjänsten som kanslichef är ny i stadens framtida organisation. Det är 
motiverat att tjänsten tillsätts innan den nya organisationen träder i kraft 
för att kanslichefen ska kunna sköta uppgifter som är nödvändiga för 
verkställigheten av det nya ledarskapssystemet.

Stadsstyrelsen beslutade 27.6.2016 (640 §) inrätta en tjänst som 
kanslichef och uppmanade stadskansliet att inleda tillsättningsproces-
sen genom ett offentligt ansökningsförfarande. I motiveringarna till 
stadsstyrelsens beslut ingår att den som blir vald ska vara chef för nu-
varande stadskansliet till 31.5.2017 i enlighet med det som sägs i moti-
veringarna. 

Tjänsten som kanslichef har varit utlyst med ansökningstiden 6.7–
8.8.2016. Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat och Hufvud-
stadsbladet 10.7.2016 och i Metro 6.7.2016. Dessutom fanns den i sta-
dens tjänst eRekry och i tjänsterna MOL.fi, Oikotie.fi och LinkedIn.

Enligt 7 kap. 1 § i den nya förvaltningsstadgan anställs kanslichefen av 
stadsfullmäktige.

Kanslichefen har enligt den nya förvaltningsstadgan till uppgift att leda 
centralförvaltningen, att vara chef för stadskansliet och för sektorche-
ferna, att utföra de uppgifter som borgmästaren föreskriver och att vara 
föredragande i stadsstyrelsen och dess sektioner och för borgmästa-
ren.

Det är angivet i 23 kap. 1 § i den nya förvaltningsstadgan att behörig-
hetsvillkor för kanslichefen är högre högskoleexamen, erfarenhet av le-
darskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöj-
aktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetsvillkoren ingick följande i platsannonsen: 
"För tjänsten söks en person med erfarenhet av ledarskapsuppgifter i 
en mångfasetterad omgivning, med gedigen kännedom om offentlig 
ekonomi och förvaltning och med visad förmåga att sköta uppgifter som 
kräver starkt strategiskt tänkande och att åstadkomma förändring. För 
att sköta tjänsten med framgång krävs det goda interaktions- och för-
handlingsfärdigheter och förmåga att samarbeta med intressentgrupper 
inom och utom staden. För det allt livligare internationella samarbetet 
behövs det också flytande kunskaper i engelska och förmåga att upp-
rätthålla och främja internationella nätverk."
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Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för of-
fentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. 
Detta ska beaktas när tjänsten tillsätts.

Tjänsten söktes inom ansökningstiden av tjugotre personer. En sam-
manställning över de sökande baserad på ansökningshandlingarna 
finns i bilaga 1.

På basis av ansökningshandlingarna kallades sju sökande till intervju: 
Jyrki Heinonen, Marja-Leena Rinkineva, Sami Sarvilinna, Tuula Sax-
holm, Marianne Tikkanen, Marita Toikka och Ritva Viljanen.

Intervjuerna med de sju sökande gjordes 15–16.8.2016. Intervjuare var 
stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki, stadsstyrelsens vice ord-
förande Osku Pajamäki och Otso Kivekäs, stadsdirektör Jussi Pajunen, 
personaldirektör Marju Pohjaniemi och konsultdirektör Taija Stoat från 
PD Personnel Helsinki Oy.

Fem sökande kallades till en psykologisk personbedömning: Jyrki Hei-
nonen, Marja-Leena Rinkineva, Sami Sarvilinna, Tuula Saxholm och 
Ritva Viljanen.

Alla sökande som deltog i bedömningen uppfyller behörighetsvillkoren 
för tjänsten. De sökande har olika slags arbetserfarenhet och kompe-
tens, men alla har stark kompetens inom flera områden som ingår i ar-
betsbeskrivningen för tjänsten. Alla har erfarenhet av att leda organisa-
tioner eller omorganiseringar eller av att delta i ledarskap, likaså gedi-
gen kännedom om offentlig ekonomi och förvaltning. Alla har också de 
språkkunskaper som krävs och behövlig skicklighet och förmåga att 
upprätthålla och främja internationella nätverk.

De sökandes meriter framgår av bilaga 1. De sökande har jämförts 
sinsemellan utifrån ansökningshandlingarna, intervjuerna och person-
bedömningen.

Stadsstyrelsen anser med hänvisning till de sökandes arbetserfarenhet 
och utbildning och till omständigheter som kom fram vid intervjuerna 
och den psykologiska personbedömningen att Sami Sarvilinna är mest 
lämpad för tjänsten som kanslichef. De meriter som Sami Sarvilinna 
fått genom krävande uppgifter inom offentlig förvaltning och hans per-
sonliga egenskaper gör att han har bäst förutsättningar för att leda och 
utveckla centralförvaltningen och stadskansliet. Som god förhandlare 
och erfaren intressebevakare har han ypperliga förutsättningar för frukt-
bart samarbete med både interna och externa intressentgrupper, också 
på engelska. 
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Stadsstyrelsen kommer när den beslutar om verkställighet av stadsfull-
mäktiges beslut att besluta om ett direktörsavtal med den som blivit 
vald till kanslichef. Direktörsavtalet kompletterar det som är angivet i 
den nya förvaltningsstadgan och tjänsteförordnandet. Arbetsfördelning-
en mellan kanslichefen och borgmästaren preciseras i direktörsavtalet. 
Där kan också överenskommas hur mål ska ställas upp för kansliche-
fen och hur målutfallet ska bedömas och följas. Avsikten är att det i di-
rektörsavtalet dessutom ska överenskommas om villkoren för frivillig 
uppsägning i en situation där en allvarlig förtroendebrist för kansliche-
fens verksamhet har uppkommit.  

För att den nya kanslichefen ska ha befogenheter att leda nuvarande 
stadskansliet tills den nya organisationen träder i kraft föreslår stads-
styrelsen att stadsfullmäktige ska förordna Sami Sarvilinna att vid sidan 
av sin egen tjänst sköta den vakanta tjänsten som kanslichef i den nu-
varande organisationen under tiden 4.10.2016–31.5.2017.   

Följande ingår i 15 § i den gällande förvaltningsstadgan: "En handha-
vare av en vakant tjänst förordnas för en viss tid och lönen bestäms av 
den anställande myndigheten. Då stadsfullmäktige är denna myndighet 
kan stadsstyrelsen utfärda ett förordnande, för högst 180 dagar." Enligt 
14 § 1 mom. i instruktionen för stadskansliet anställs verkschefen av 
stadsfullmäktige.

Det är angivet i 4 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare 
att anställning i ett tjänsteförhållande kan ske utan offentligt ansök-
ningsförfarande bl.a. när det är fråga om anställning för viss tid i ett va-
kant tjänsteförhållande.

Ansökningshandlingarna och det övriga material som hänför sig till an-
sökningsprosessen hålls i sin helhet tillgängliga under sammanträdet 
och därförinnan hos beredaren.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Bilagor

1 Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 160 (304)
Stadsfullmäktige

Kj/3
28.09.2016

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
Virkaan valittu Förslagstext
Viran muut hakijat Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 808

HEL 2016-008036 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita OTL, VT, FM Sami Sarvilinnan kans-
liapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi 
14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkae-
duin (johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokka 28).

Samalla kaupunginvaltuusto päättää määrätä Sami Sarvilinnan hoita-
maan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä 
haettavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankoh-
dasta lukien.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

19.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ritva Viljanen, Tuula Saxholm

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen ja avoimen 
viran hoitamisen perusteluihin viran aloitusajankohdaksi muutetaan 
15.10.2016.

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti:
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Muutetaan ehdotus kuulumaan seuraavasti:

(2) Kaupunginvaltuusto päättää valita hakijoista ansioituneimman VTM, 
OTK Ritva Viljasen kansliapäällikön virkaan 4.10.2016 lukien seitse-
män vuoden määräajaksi 14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin (johdon palkkausjärjestelmän vaativu-
usluokka 28). 

(3) Samalla kaupunginvaltuusto päättää määrätä Ritva Viljasen hoita-
maan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä 
haettavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankoh-
dasta lukien. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Ritva Viljanen on hakijoista ansioitunein 
hakuilmoituksessa esitetyillä kriteereillä.  Hakijoiden ansiot ilmenevät li-
itteestä 1. Seuraavassa on vertailtu kolmen haastattelujen pohjalta kär-
keen nousseiden hakijoiden ansioita. Hakijoiden vertailu on tehty hake-
musten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella. 

Ritva Viljanen

Oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteen maisteri

Johtamiskokemus

Ritva Viljanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin kaupungin 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana. Johtamisvastuulle kuuluu 14 
virastoa ja useita yhtiöitä ja säätiöitä. Taloudellinen vastuu on noin 900 
miljoonaa euroa ja ao. tehtävissä työskentelee 9000 ihmistä. Vuosina 
2012-2014 hän vastasi lisäksi kaupungin henkilöstöasioista. Apu-
laiskaupunginjohtaja esittelee vastuualueensa asiat kaupunginhalli-
tuksessa. Lisäksi Viljanen on ollut sosiaali- ja terveystoimen apu-
laiskaupunginjohtajan ensimmäinen sijainen ja vastannut myös näiden 
asioiden esittelystä sijaisuusaikoinaan.

Aiemmin Ritva Viljanen on ollut 2003-2012 sisäasiainministeriön kansli-
apäällikkö, jossa hänen johtamisvastuulleen kuului 11 000 työntekijää 
ja taloudellinen vastuu oli 1,2 miljardia. Sisäministeriölle kuuluivat hä-
nen ollessaan kansliapäällikkö mm. kunta- ja alue-hallintoasiat, maa-
hanmuutto ja sisäinen turvallisuus.

Tätä ennen Ritva Viljanen työskenteli keskushallinnon viraston, Väestö-
rekisterikeskuksen ylijohtajana vuosina 1997-2012, sisäasianministeri-
ön hallitusneuvoksena ja aluehallintoyksikön päällikkönä 1992 - 1997, 
oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena 1989-1992  ja valtiovarain-
ministeriössä useissa eri viroissa 1982 - 1989.

Muu työkokemus
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Nykyisin Ritva Viljanen on oman työnsä ohella mm. kuntatyönantajien 
KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja ja Kunnallisen virkariitalautakunnan 
puheenjohtaja. Lisäksi hän on Metropolian hallituksen jäsen ja Turun 
yliopiston hallituksen jäsen. Hänet on kutsuttu jäseneksi Koulutuksen 
kansalliseen arviointineuvostoon.

Ritva Viljanen on ollut alue- ja lääninhallintouudistuksen projektijohtaja, 
valtion liikelaitosuudistuksen projektipäällikkö sekä sisäisen turvallisuu-
den ohjausryhmän puheenjohtaja kolmen ohjelmakauden ajan. Lisäksi 
hän on ollut lukuisissa muissa valtakunnallisesti keskeisissä hankkeis-
sa puheenjohtajana ja jäsenenä.

Merkittävin kansainvälinen kokemus on työskentely EU:n sisäisen tur-
vallisuuden ministerineuvostossa ja koordintointitehtävä Suomen pu-
heenjohtajakaudella kokonaisuudessaan 2005-2007. Hän on toiminut 
myös Baltic Sea Task Forcen puheenjohtajana.

Kehittäminen

Ritva Viljanen on ammattilaisten äänin valittu kolmesti vuoden hallinnon 
kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Suurimpina saavutuksina Helsingin kau-
pungilla voidaan pitää erityisesti sitä, että Ritva Viljasen kaudella kau-
pungin toisen asteen ammattikoulupaikkoihin saatiin merkittävä lisäys 
ja nykyisin kaikki peruskoulun päättäneet pääsevät toiselle asteelle tai 
koulutuksen tukitoimeen. Lisäksi on käynnistetty tulevaisuuden koulun 
suunnittelu ja sitä toteuttava digiloikka ohjelma. Lisäksi on perustettu 
respa, ohjaamo ja maahanmuuttajien osaamiskeskus, joilla pyritään tu-
kemaan nuorten ja maahanmuuttajien asemaa.

Helsinkiin on Ritva Viljasen kaudella päätetty tehdä useita kulttuuri-in-
vestointeja. Tällaisia ovat keskustakirjasto, Tanssin talo, Helsingin kau-
punginmuseon uudet tilat HAM, uusi kaupunginmuseo ja museoiden 
yhteinen kokoelmakeskus. Lisäksi olympiastadionin kunnostus etenee.

Tuula Saxholm

Kauppatieteiden maisteri, Finance for Executives (1/5 EMba) (Aalto-yli-
opisto)

Johtamiskokemus

Tuula Saxholm on toiminut Helsingin kaupungin va. kansliapäällikkönä 
5.2016 lähtien. Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginvaltu-
uston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnit-
telu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä. Kanslia-päällikkö vastaa vi-
raston toiminnasta.
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Tuula Saxholmin vakinainen virka on v. 2014 lähtien Helsingin kau-
pungin rahoitusjohtaja. Hänen johtamansa talous- ja suunnitteluosasto 
huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta kaupungin 
strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä kon-
serniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan talouden 
torjuntaan liittyvistä tehtävistä. Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa 
aluerakentamisprojektien ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimi-
sessa. Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Lisäk-
si osasto huolehtii viraston talousasioista ja henkilöstökassatoiminnas-
ta. Osastolla työskentelee noin 100 henkilöä. Osaston vastuulle kuuluu 
koko kaupungin talousarvio.

Sitä ennen Tuula Saxholm on toiminut 2005-2013 Helsingin kaupungin 
talousarviopäällikkönä, jolloin hänen johtamansa osaston toimialaan 
kuuluivat mm. kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu (kaupungin 
talousarvion valmistelu) sekä kaupungin strategian valmistelu.

Tuula Saxholm on toiminut myös Helsingin kaupungin hallintopäällik-
könä 1995-2005.

Muu työkokemus

Tuula Saxholm on toiminut henkilöstösuunnittelijana 1991-1995 sekä 
yksityisellä sektorilla mm. talousyhteyshenkilönä Nokia Data System-
sissä.

Sami Sarvilinna

Oikeustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, lisäksi Master in Public 
Policy (Princeton University) ja Magister Juris in European and Compa-
rative law (Oxford University)

Johtamiskokemus

Sami Sarvilinna on toiminut Helsingin kaupunginlakimiehenä v. 2007 
lähtien. Kaupunginlakimies on kaupunginkansliaan (aiemmin hallinto-
keskukseen) kuuluvan oikeuspalvelut-osaston päällikkö. Osaston hen-
kilöstömäärä on 40 ja budjetti noin 3 miljoonaa euroa. Oikeuspalvelut 
on Helsingin kaupunkikonsernin oikeudellinen asiantuntijaorganisaatio, 
joka huolehtii keskitetysti konsernin oikeudellisista palveluista ja kau-
pungin edunvalvonnasta.  Oikeuspalvelut mm. neuvoo ja ohjaa oikeu-
dellisissa kysymyksissä, edustaa ja avustaa oikeudenkäynneissä, järje-
stää tarvittaessa koulutusta sekä laatii ohjeita ja malleja käytännön toi-
minnan tueksi.
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Sami Sarvilinnan aiempi työura on ollut oikeusministeriössä, jossa hän 
on työskennellyt mm. hallitusneuvoksena / vanhempana hallitussihtee-
rinä / hallitussihteerinä vv. 2000-2007  (alaisia on ollut korkeintaan 15).

Muu työkokemus

Sami Sarvilinna on työskennellyt oikeusministeriössä vv. 1992 - 2000 
eri tehtävänimikkeillä ja Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina 
2000 – 2006.

Sami Sarvilinna on Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsen 2016 – ja 
Malminkartanon Kiinteistöt Oy:n / Heka Malminkartano Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja 2007 – 2012.

Yhteenveto arvioinnista

Kaupunginhallitus toteaa, että vertailussa kiinnitettiin huomiota, hakuil-
moituksessa mukaisesti, kokemukseen johtamistehtävistä laaja-alai-
sessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja –hallinnon tun-
temusta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä 
sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelu-
taitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten si-
dosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää 
myös sujuvaa englannin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kan-
sainvälisiä verkostoja.

Ritva Viljasella on hakijoista selvästi laaja-alaisin johtamiskokemus su-
urista organisaatioista. Hän on ainoa, jolla on myös kokemusta esittely-
stä kaupunginhallituksessa. Hänellä on vankka julkistalouden ja – hal-
linnon tuntemus, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä 
tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyvät vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulko-
isten sidosryhmien kanssa. Hänellä on näyttöä kansainvälisestä toimin-
nasta eli hänen osaamisensa ja näyttönsä vastaavat hakuilmoituksessa 
esitettyjä painotuksia.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Tuula Saxholmilla on pitkäaikai-
nen kokemus kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta. Myös 
kaupungin strategioiden valmistelu, aluerakentamisprojektien ohjaus ja 
asuntopolitiikan koordinointi sekä hallinnon yleinen kehittäminen kuulu-
vat hänen johtamalleen osastolle. Hän on myös perehtynyt konsernioh-
jaukseen. Hän on toiminut kansliapäällikön sijaisena ja va. kansliapääl-
likkönä nykyisessä kaupunginkansliassa.

Sami Sarvilinnan osalta kaupunginhallitus toteaa, että hänen johta-
miskokemuksensa on juridisiin kysymyksiin erikoistuneesta yksiköstä. 
Hänen työkokemuksensa painottuu oikeudellisiin asioihin. Kaupungin-
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lakimiehenä hän on oikeusasioiden yhteydessä perehtynyt kaupungin 
organisaatioon ja edustanut kaupunkia laajoissa ja merkityksellisissä 
oikeudellisissa asioissa. Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuiten-
kaan kuulu strategian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai 
toimintaan kuuluvat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muuten 
kuin hänen oman osastonsa osalta. Siten hänen kokemustaan näiltä 
alueilta on pidettävä suhteellisen vähäisenä.

Vertailtaessa puolestaan Viljasta ja Saxholmia Viljanen on pitkäaikai-
sen ja monipuolisen johtamiskokemuksensa, kehittämisansioidensa, 
kansainvälisten tehtäviensä ja esittelykokemuksensa perusteella ansio-
ituneempi kuin Saxholm. Ritva Viljasen osaaminen ja näytöt vastaavat 
hakijoista parhaiten niitä seikkoja, jotka hakuilmoituksessa oli mainittu.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
EI-ehdotus: Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Antti Koskela, Terhi Peltokorpi, Pilvi Torsti, Mirka 
Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen äänin 9 - 5 
(1 poissa).

Veronika Honkasalo, Antti Koskela, Terhi Peltokorpi, Pilvi Torsti ja Mir-
ka Vainikka jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen ja seuraavat perus-
telut:

Ritva Viljanen on hakijoista ansioitunein hakuilmoituksessa esitetyillä 
kriteereillä. Pilvi Torstin vastaehdotuksessa on vertailtu kolmen hakijan 
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ansioita. Hakijoiden vertailu on tehty hakemusten, haastattelujen ja 
henkilöarvioinnin perusteella.

Perustelut eriävään mielipiteeseen jättäneet viittaavat Pilvi Torstin vas-
taehdotuksessa mainittuihin hakijoiden vertailuihin ja yhteenvetoon ar-
vioinnista.

05.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi
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§ 239
Projektplan för spårvagnarna för Jokerbanan

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen för upphandling av materielen för Jokerbanan i en-
lighet med förslaget 16.8.2016 (§ 132) från direktionen för affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk, utgående från att

- högst 29 stycken dubbelriktade, 35 meter långa spårvagnar upphand-
las för trafikering av Jokerbanan

- de totala kostnaderna för projektet, med beaktande av reservdelar 
och reserveringar, uppgår till sammanlagt högst 107,9 miljoner euro 
(exklusive moms) i kostnadsnivån för juli 2016

- projektet genomförs så att spårvagnarna tas i trafik i den tidtabell som 
färdigställandet av Jokerbanan förutsätter senast år 2021.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt för sin del godkänna följande 
samarbetsvillkor för upphandling av materielen för Jokerbanan i enlig-
het med förslaget 16.8.2016 (§ 131) från direktionen för affärsverket 
Helsingfors stads trafikverk:

- Samkommunen Helsingforsregionens trafik har som beställare av 
spårvägstrafiken rätt att konkurrensutsätta trafiken på Jokerbanan vid 
en tidpunkt av sitt eget val, utgående från att samkommunen Helsing-
forsregionens trafik genom ett hyresavtal får besittningen av spårvag-
narna anskaffade för Jokerbanan i syfte att överlåta spårvagnarna i den 
operatörs bruk som vinner anbudstävlingen.

- Affärsverket Helsingfors stads trafikverk överlåter besittningen av 
spårvagnarna antingen genom att hyra ut spårvagnarna direkt till sam-
kommunen Helsingforsregionens trafik genom ett långfristigt hyresav-
tal, eller genom att överföra spårvagnarna anskaffade för Jokerbanan 
enligt särskilt överenskommelse i ett materielbolags ägo och/eller be-
sittning och materielbolaget hyr ut spårvagnarna till samkommunen 
Helsingforsregionens trafik i den operatörs bruk som vinner anbudstäv-
lingen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för spårvagnarna för Jokerbanan att stadsstyrelsen utreder möj-
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ligheterna att ge Helsingfors stads företrädare vid HRT:s sam-
kommunsstämma sådana anvisningar att de stöder en förläng-
ning av HRT:s och HST:s trafikeringsavtal också efter den nuva-
rande avtalsperioden. (Thomas Wallgren)

Behandling

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Dan Koivulaakso 
föreslog att stadsfullmäktige godkänner punkterna 1–4 i förslaget om 
upphandling av materielen för Jokerbanan. Stadsfullmäktige förutsätter 
samtidigt i enlighet med samarbetsprotokollet för Jokerbanan att HRT 
förbinder sig att till fullt belopp täcka de faktiska, adekvata kostnader 
som HST har för upphandlingen, underhållet, ägandet och förvaltning-
en av spårvagnsmaterielen.

1  omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige godkänner punkterna 1–4 i förslaget om 
upphandling av materielen för Jokerbanan. Stadsfullmäktige förutsätter 
samtidigt i enlighet med samarbetsprotokollet för Jokerbanan att HRT 
förbinder sig att till fullt belopp täcka de faktiska, adekvata kostnader 
som HST har för upphandlingen, underhållet, ägandet och förvaltning-
en av spårvagnsmaterielen.

Ja-röster: 64
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Elina Moisio, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse 
Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen, Ville Ylikahri
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Nej-röster: 19
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero He-
inäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Ko-
ivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, 
Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuo-
mo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Hanna Mithiku

Frånvarande: 1
Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Sara Paavolai-
nen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
för spårvagnarna för Jokerbanan att stadsstyrelsen utreder möj-
ligheterna att ge Helsingfors stads företrädare vid HRT:s sam-
kommunsstämma sådana anvisningar att de stöder en förläng-
ning av HRT:s och HST:s trafikeringsavtal också efter den nuva-
rande avtalsperioden.

2 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektpla-
nen för spårvagnarna för Jokerbanan att stadsstyrelsen utreder möjlig-
heterna att ge Helsingfors stads företrädare vid HRT:s samkommuns-
stämma sådana anvisningar att de stöder en förlängning av HRT:s och 
HST:s trafikeringsavtal också efter den nuvarande avtalsperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
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Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wall-
gren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Harry Bogomoloff, Matti Niiranen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava

Blanka: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti 
Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe 
Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Lu-
ukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikai-
nen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Thomas Wallgrens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2916 Raide-Joke-
rin raitiovaunujen hankesuunnitelmasta

2 Kokonaiskustannusarvio
3 Jokeri yhteiskäyttö, perustelumuistio
4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2016  HKL:N ja 

HSL:n välisestä yhteistyöpöytäkirjasta
5 Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirja
6 HSL:n hallituksen päätös 16.8.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
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Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Den nuvarande spårvagnsmaterielen (122 stycken) i affärsverket 
Helsingfors stads trafikverks (nedan HST) bruk består av tre olika spår-
vagnstyper. De är ledspårvagnar med högt golv, renoverade ledspår-
vagnar med delvis lågt golv och låggolvsspårvagnar. Materielen och de 
nya vagnar (38 stycken) som i enlighet med det gällande upphandlings-
avtalet ska levereras åren 2016–2018, utnyttjas i det nuvarande spår-
vägsnätet och i det framtida utbyggda spårvägsnätet i innerstaden.

Stadsfullmäktige beslutade 15.6.2016 (§ 187) för Helsingfors stads del 
godkänna projektplanen för Jokerbanan enligt förslaget från direktionen 
för HST 14.4.2016 så att den totala kostnadskalkylen för snabbspårvä-
gens infrastruktur i enlighet med projektplanen är sammanlagt 275 mil-
joner euro (MAKU-index 110,6, april 2015) och Helsingfors stads andel 
av kostnaderna 123,9 miljoner euro (exklusive moms, MAKU april 
2015) då statens andel av kostnaderna är totalt 84 miljoner euro.

För att man ska kunna ta i bruk Jokerbanan behövs investeringar föru-
tom i byggandet av spårvägens infrastruktur också i byggande av de-
påer och upphandling av materiel. Det är inte möjligt att sköta trafike-
ringen med den befintliga materielen.

Den totala längden på Jokerbanan är cirka 25 kilometer, varav cirka 
16 kilometer ligger på Helsingfors område och 9 kilometer i Esbo. Hela 
sträckan är tvåspårig och spåret ligger i huvudsak i sin egen körbana.

I projektplanen för Jokerbanan har man angett banans konstruktion, 
hållplatserna, gatuarrangemangen och andra lösningar relaterade till 
infrastrukturen. I planeringen av systemet har målet varit att så bra som 
möjligt beakta kompatibiliteten med de andra spårbundna trafiksyste-
men i huvudstadsregionen, bland annat i fråga om de tekniska lösning-
arna och fordonsparken.

För Jokerbanan ordnas i alla signalreglerade korsningar förkörsrätt i 
förhållande till den övriga trafiken. Medelhastigheten är enligt projekt-
planen cirka 25 km/h, medan motsvarande hastighet för en vanlig spår-
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vagn idag är cirka 15 km/h. Skillnaden beror förutom på förkörsrätten i 
trafikljus och den egna körbanan, också på att avståndet mellan håll-
platserna är betydligt längre än i dagens spårvägsnät.

Plan för upphandling av materielen

Förslag från HST

HST har fortsatt beredningen av materielupphandlingen efter de preli-
minära granskningarna i samband med den godkända projektplanen 
15.6.2016 för Jokerbanan. Direktionen för HST föreslår 16.8.2016 
(§ 132) att 29 dubbelriktade, 35 meter långa spårvagnar ska anskaffas 
för trafikeringen av Jokerbanan, utgående från att de sammanlagda 
kostnaderna för projektet med reservdelar och reserveringar medräk-
nade, uppgår till 107,9 miljoner euro (exklusive moms) i kostnadsnivån 
för juli 2016.

Förslaget från HST utgör bilaga 1.

Bedömning av materielbehovet

Utgångspunkter för den godkända projektplanen

Jokerbanan kommer att trafikeras med moderna låggolvsvagnar. Di-
mensioneringen av materielvolymen och vagntypen för Jokerbanan på-
verkas av passagerarprognoserna i regionen, snabbspårvägsplanerna i 
Helsingfors, Esbo och Vanda och Helsingfors nuvarande spårvägssy-
stem som planeras bli en del av det framtida snabbspårvägssystemet i 
regionen.

I projektplanen för Jokerbanan, godkänd 15.6.2016, har man prelimi-
närt granskat materieldimensioneringen med tanke på spårvägsinfra-
strukturen och beräknat materielbehovet på basis av bl.a. linjens turin-
tervaller och olika spårvagnslängder. Längden på den nödvändiga ma-
terielen är enligt utgångsuppgifterna i projektplanen 30–45 meter men 
planeringen av spårgeometrin har utgått från en materiel på 40–45 me-
ter. I den godkända projektplanen konstateras det att utgångspunkten i 
inledningsfasen för Jokerbanan är en 2,4 meter bred vagn men att man 
också har förberett sig i projektplanen på att utnyttja 2,65 meter breda 
vagnar i framtiden, om man då kommer fram till att använda sådana i 
det övriga snabbspårvägsnätet.

I den godkända projektplanen har man dessutom granskat Jokerbanan 
i relation till det övriga spårvägsnätet i huvudstadsregionen. Enligt be-
räkningarna i projektplanen behövs det 22 stycken 45 meters vagnar el-
ler 26 stycken 30 meters vagnar samt tre reservvagnar för Jokerbanan. 
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Den totala investeringen i materielen beräknades uppgå till 85–95 mil-
joner euro i projektplanen.

Planeringen av projektet för Jokerbanans infrastruktur utgår från spår-
vagnar som kan köras i båda riktningarna och som har dörrar på båda 
sidorna av vagnen. De dubbelriktade spårvagnarna har den fördelen att 
körriktningen kan bytas på vilken punkt av spårvägen som helst om det 
bara finns en växel mellan spåren. Spårbytesplatser placeras på linjen 
med ca två kilometers mellanrum. Detta underlättar organiseringen av 
större underhållsarbeten på banan och hanteringen av vissa störnings-
situationer. En vagn som kan köras i två riktningar behöver inte heller 
någon vändögla som tar mycket utrymme på ändhållplatsen. En ny 
spårvägsförbindelse för tvåriktade spårvagnar är lättare att förverkliga i 
faser eftersom ändhållplatsen kan placeras i gatunätet.

I projektplanen för projektet Jokerbanans infrastruktur uppskattas mate-
rielbehovet för Jokerbanan bl.a. enligt följande:

- Enligt kalkyleringar på basis av dynamisk simulering blir omloppstiden 
2:06:34 timmar.

- Om turintervallet antas vara fem (5) minuter, är 26 spårvagnsenheter 
nödvändiga för att operera rutten.

- För att säkerställa opereringen ska man dessutom anskaffa tilläggs-
materiel på 10 %, vilket betyder tre (3) tilläggsvagnar, och totalantalet 
blir då 29 spårvagnar.

I projektplanen för Jokerbanans infrastruktur ingår också följande sam-
manfattade kalkyl över materielbehovet enligt körtider:

- Körtid 1:01:00 h

- Teknisk vändtid 2:00 min/ändhållplats

- Tilläggsvändtid i Östra centrum 1:41 min

- Bufferttid 1:13 min

- Beräknad materielvolym 26 vagnar för trafikering

- dessutom en (1) reservvagn för trafikering och två (2) vagnar för un-
derhållsbehov

Kapacitetsbehovet för de nödvändiga spårvagnarna för Jokerbanan har 
i projektplanen för Jokerbanans infrastruktur uppskattats till 150 passa-
gerare med beaktande av de beräknade passagerarantalen och den ef-
terfrågebaserade trafikeringsplanen.
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HST:s bedömning av materielbehovet

Det har varit en viktig utgångspunkt för HST i beredningen av projekt-
planen för Jokerbanans materiel att man så bra som möjligt strävar att 
beakta Jokerbanans kompatibilitet med det övriga spårtrafiksystemet i 
huvudstadsregionen, bl.a. i fråga om de tekniska lösningarna och ma-
terielen. För att få så stora synergifördelar som möjligt med den nuva-
rande trafikeringen och det nuvarande underhållet av spårvägstrafiken 
ska den nya materiel som upphandlas vara samkörbar med HST:s nu-
varande infrastruktur för spårvägsnätet och dess underhåll.

HST:s preciserade uppskattning av materielbehovet är följande:

- tjugosex (26) vagnar för trafikering

- en (1) reservvagn för trafikering och

- två (2) reservvagnar för underhållsbehov

dvs. behovet uppgår till sammanlagt 29 spårvagnar.

På basis av de preliminära granskningarna av och utgångspunkterna 
för den godkända projektplanen och den fortsatta beredningen har HST 
beräknat att Jokerbanan behöver 29 stycken nya, 35 meter långa dub-
belriktade spårvagnar som har dörrar på båda sidorna och en förarhytt i 
båda ändarna. Med spårvagnar som kan köras i båda riktningarna 
uppnår man avsevärda fördelar speciellt i störningssituationer eftersom 
det då är möjligt att trafikera en del av linjen. Dessutom är detta nyttigt 
med tanke på att ändhållplatser kan placeras inom stadsstrukturen.

När trafiken börjar är det vagnspecifika kapacitetsbehovet för trafiken 
på Jokerbanan ca 20 % större än i de nyaste spårvagnar som skaffats 
för trafiken i innerstaden. Med en vagn på ca 35 meter är det möjligt att 
uppnå den behövliga kapaciteten också med dubbelriktade vagnar. 
Den vagntyp som ska upphandlas kan vid behov förlängas till 
ca 45 meter om kapacitetsbehovet eventuellt ökar.

De krävande klimatförhållandena i Helsingfors och HRT:s krav i fråga 
om snabbspårvägsliknande trafik på Jokerbanan beaktas i vagnarnas 
konstruktion. I vagnlösningarna beaktas även tillgänglighetssynpunkter-
na och användargrupperna med särskilda behov. Det ska vara lätt att 
förlänga vagnarna om Jokerbanans kapacitetskrav ökar i framtiden.

Vagnarnas tekniska passagerarkapacitet uppskattas till ca 250 (76 sitt-
platser och 180 ståplatser). Kapaciteten ökar närmast i fråga om stå-
platser (rullstols- och barnvagnsplatser). Antalet ståplatser är ca 55 fler 
än i de nyaste vagnarna i innerstaden.
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Projektkostnader

De sammanlagda kostnaderna för spårvagnarna för Jokerbanan, då 
projektet omfattar 29 stycken dubbelriktade spårvagnar på 35 meter, 
uppgår till 107,9 miljoner euro (exklusive moms) i kostnadsnivån för juli 
2016.

Bedömningen av de sammanlagda kostnaderna för projektet utgör bila-
ga 2.

De sammanlagda kostnaderna har beräknats med beaktande av mark-
nadsuppgifterna, villkoren för optionerna i det gällande avtalet för upp-
handling av spårvagnar och de uppskattade tilläggskostnaderna för bå-
de HST och HRT för de tekniska lösningar som spårvagnarna på Jo-
kerbanan förutsätter. I de sammanlagda kostnaderna har dessutom be-
hovet av bytes- och reservdelar för spårvagnarna beaktats enligt vag-
nantalet. Dessutom har räntan för lånet under tillverkningen av vagnar-
na, projektkostnaderna för HST:s egen personal och reserveringen för 
tilläggsarbete beaktats i de sammanlagda kostnaderna.

Kostnaderna för användningen och underhållet av de dubbelriktade 
spårvagnarna är ca 40 % högre (40 cent/km) än kostnaderna för de låg-
golvsspårvagnar som HST senast upphandlat. Kostnadsskillnaderna 
beror särskilt på de tekniska lösningarna för möjligheten att köra i två 
riktningar (bl.a. ett större antal dörrar och vagnens större storlek jämfört 
med de nuvarande låggolvsvagnarna).

Utredningen om fördelarna av och kostnaderna för samkörningsegen-
skapen hos spårvagnarna för Jokerbanan utgör bilaga 3.

I förslaget till investeringsprogram för åren 2017–2023, som ingår i för-
slaget till budget för år 2017 och i förslaget till ekonomiplan för 
åren 2017–2019, godkänt 16.8.2016 av direktionen för HST, har man 
förberett sig på upphandling av materiel för Jokerbanan med samman-
lagt 107,9 miljoner euro åren 2017–2019.

I enlighet med HST:s nuvarande trafikeringsavtal fakturerar HST av-
skrivningarna, räntorna och avgiften för försäkringspremiefonden för 
vagnupphandlingen av HRT.

Tidsplan

Enligt den preliminära tidsplanen kan driften av Jokerbanan inledas 
uppskattningsvis i augusti 2021.

Avsikten är att genomföra materielupphandlingen så att vagnarna blir 
färdiga i den tidtabell som färdigställandet och ibruktagandet av Joker-
banan förutsätter. På detta sätt är spårvagnarna upphandlade på basis 



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 176 (304)
Stadsfullmäktige

Ryj/4
28.09.2016

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

av beslutet om godkännande av projektplanen för materielanskaffning 
färdiga att tas i bruk i trafiken under år 2021.

Seriens första spårvagn (en vagn i förserien) levereras redan hös-
ten 2018 om möjligt. HST har i sin ekonomiplanering förberett sig på att 
vagnen i förserien kan levereras år 2018.

Serietillverkningen har planerats börja år 2019 och alla vagnar levere-
ras enligt planen före maj 2021. Trafiken börjar år 2021.

Principerna för upphandling av materielen

Projektet Jokerbanan genomförs av en särskild projektorganisation 
som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors och Esbo städer enligt 
vad som anges i förslaget från direktionen för HST.

Helsingfors stad (HST) och Esbo stad ingår hösten 2016 ett samarbets-
avtal om planeringen och genomförandet av Jokerbanan. Avsikten är 
att Helsingfors stad (HST) i samarbete med HRT upphandlar den nya 
spårvagnsmateriel som är nödvändig för Jokerbanan, och HST:s orga-
nisation genomför projektet för materielupphandling. Avtalet föreläggs 
stadsstyrelsen för godkännande.

HRT beställer den interna spårvägstrafiken i Helsingfors av HST i enlig-
het med samkommunens grundavtal. HRT och HST har år 2010 ingått 
ett trafikeringsavtal som ska gälla till 31.12.2024. Avtalet täcker förutom 
den interna spårtrafiken i Helsingfors också den spårtrafik som korsar 
stadsgränsen eller trafikeras i sin helhet i ett separat nät, om inte HRT 
beslutar om andra arrangemang utifrån en helhetsgranskning.

HST och HRT genomför spårvagnsupphandlingen i samråd med 
varandra. HST har förhandlat med HRT om de viktigaste principerna 
för upphandling, operering och underhåll av spårvagnarna och för byg-
gande av depålokaler. Avsikten är att HST och HRT efter stadsfullmäk-
tiges beslut ska göra upp ett samarbetsprotokoll om upphandling av 
spårvagnsmaterielen för trafikering av Jokerbanan. Senare på hösten 
efter att direktionen för HST har fattat beslut om upphandling av spår-
vagnar ersätts samarbetsprotokollet med ett samarbetsavtal mellan 
parterna som föreläggs stadsstyrelsen för godkännande.

Direktionen för HST föreslår 16.8.2016 (§ 131) att stadsstyrelsen ska 
bemyndiga HST att med HRT göra upp ett samarbetsprotokoll om upp-
handling av de behövliga spårvagnarna för Jokerbanan i enlighet med 
förslaget från direktionen. 

Förslaget från direktionen för HST utgör bilaga 4 och ett utkast till sam-
arbetsprotokoll utgör bilaga 5.
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I samarbetsprotokollet kommer man överens om bl.a. opereringen av 
Jokerbanan. Materielupphandlingen utgår från att de spårvagnar som 
upphandlas ska kunna användas under hela sin driftstid inom spår-
vägstrafiken i huvudstadsregionen. HST ansvarar för opereringen av 
Jokerbanan och underhållet av de spårvagnar som ska upphandlas för 
linjen tills HST:s och HRT:s gällande avtal om operering av spårvägs-
trafiken löper ut 31.12.2024, om inte HRT beslutar ordna opereringen 
på Jokerbanan genom att konkurrensutsätta trafikeringen.

HRT har som beställare av spårtrafiken rätt att konkurrensutsätta trafi-
ken på Jokerbanan vid en tidpunkt av sitt eget val. I syfte att genomföra 
konkurrensutsättningen förbinder HST sig att differentiera materielen 
för Jokerbanan så att det är möjligt att hyra ut materielen till HRT ge-
nom ett långfristigt avtal. HRT kan därefter överlåta vagnarna i den 
operatörs bruk som vinner anbudsförfarandet.

Alternativa sätt att förverkliga differentieringen är antingen att HST en-
ligt särskilt överenskommelse överlåter de spårvagnar som affärsverket 
upphandlat i ett materielbolags ägo och/eller besittning så att materiel-
bolaget hyr ut materielen i fråga till HRT eller att HST hyr ut de spår-
vagnar som affärsverket upphandlat direkt till HRT.

I samarbetsprotokollet mellan HST och HRT kommer dessa dessutom 
överens om de olika verksamhetsmodellernas principer om underhållet 
av spårvagnarna för Jokerbanan och användning av de nödvändiga de-
pålokalerna för Jokerbanan. I projektet Jokerbanan bygger HST tillsam-
mans med Esbo stad depålokalerna för de nödvändiga spårvagnarna 
för trafiken på Jokerbanan.

Till de delar som samarbetsprotokollet och samarbetsavtalet som utar-
betas på basis av detta gör det möjligt att överlåta spårvagnsmaterielen 
till ett separat materielbolag och hyra ut spårvagnsmaterielen till HRT 
genom ett långfristigt hyresavtal utan närmare kännedom om hyrespe-
riodens längd eller uppsägningstid, är det fråga om ärenden som hör till 
stadsfullmäktiges beslutanderätt. Hänvisningar till detta tas upp i be-
slutsförslaget.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadsstyrelsen för 
avsikt att i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut 
för sin del godkänna samarbetsprotokollet mellan Helsingfors stad och 
HRT i enlighet med förslaget 16.8.2016 (§ 131) från direktionen för 
HST och bemyndiga HST att ingå och underteckna samarbetsprotokol-
let mellan Helsingfors stad och HRT om principerna för upphandling av 
materielen för Jokerbanan och vid behov göra små tekniska ändringar i 
samarbetsprotokollet.
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HRT:s styrelse beslutade 16.8.2016 för sin del om principerna för ma-
terielanskaffning. HRT:s styrelse beslutade

1. bemyndiga verkställande direktören att godkänna och underteckna 
samarbetsprotokollet mellan HRT och HST i vilket principerna för spår-
vagnsupphandlingen för Jokerbanan fastställs 

2. ställa upp följande bindande villkor för samarbetsprotokollet och det 
avtal som ingås utifrån detta:

- HST förbinder sig att förverkliga upphandlingen av spårvagnarna för 
Jokerbanan i enlighet med HRT:s krav

- de nya vagnarna kommer att utnyttjas i spårvägstrafiken i huvud-
stadsregionen under hela sin driftstid

- HST ansvarar för hanteringen av spårvagnarnas driftstid och för des-
sas reparation och tunga underhåll enligt senare överenskommelse

- HRT förbinder sig att ersätta de kostnader som föranleds av upphand-
ling, finansiering, besittning, användning och underhåll av vagnmaterie-
len och depåerna under vagnarnas hela driftstid.

- som ersättningsgrund används de verkliga vederbörliga kostnader för 
vilka HST är förpliktat att redogöra till HRT genomskinligt specificerade

- HST:s slutliga beslut om upphandling av vagnarna förutsätter ett se-
parat godkännande från HRT i fråga om vagnarnas antal, egenskaper 
och kostnader

- i samarbetet kring den mer preciserade planeringen av de spårvagnar 
som ska upphandlas i fråga om designen, färgerna och utrustningen 
beaktas de av HRT fastställda varumärkes- och servicemålen för den 
regionala snabbspårvägstrafiken

- med samarbetsvillkoren säkras det att HRT har möjlighet att senare 
separat besluta ordna opereringen av Jokerbanan genom konkurrens-
utsättning, varvid spårvagnarna och depålokalerna kan hyras ut till den 
operatör som vinner anbudstävlingen

- parterna kommer senare överens om riskerna i vagnupphandlingen 
och förverkligandet av spårprojektet Jokerbanan utgående från att HRT 
inte ansvarar obegränsat för sådana kostnader som kan förorsakas av 
att byggandet av infrastrukturen för Jokerbanan eller vagnupphandling-
en återgår, avbryts eller blir fördröjd.

HRT:s styrelses beslut utgör bilaga 6.

Upphandlingsförfarande för spårvagnar
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HST har ett gällande upphandlingsavtal med Transtech Oy på basis av 
en anbudstävling. Avtalet ingicks år 2011.

Upphandlingsavtalet innehåller förutom den beställda grundserien av 
Artic-spårvagnar också leveransoptioner nr 1, 2 och 3. Enligt villkoren i 
upphandlingsavtalet kan HST på basis av leveransoptionerna ännu 
skaffa 20–120 spårvagnar enligt sina behov genom optionsleveranser 
hos Transtech Oy. Det tas särskilt upp i handlingarna för anbudsbegä-
ran och upphandlingsavtalet att leveransoptionerna kan utnyttjas bl.a. 
för upphandling av spårvagnar för förverkligande av snabbspårvägslös-
ningar i huvudstadsregionen.

HST förhandlar för närvarande med Transtech Oy för att utreda om det 
vid utnyttjandet av leveransoptionen är möjligt att beakta de tekniska 
lösningar som HST:s och HRT:s snabbspårvägslösningar (Jokerbanan 
och spårvägsförbindelsen till Degerö) förutsätter.

På basis av förhandlingarna fattas beslut om vilken upphandlingsmo-
dell som ska tillämpas. Att eventuellt utnyttja optionerna i upphand-
lingsavtalet förutsätter ett särskilt beslut av direktionen för HST.

Ett alternativ till utnyttjande av optionerna i det gällande upphandlings-
avtalet för spårvagnar är att HST genomför ett separat upphandlings-
förfarande för de spårvagnar som ska skaffas för Jokerbanan. HRT 
har, såsom det framgår av bilaga 5, för sin del utrett de tekniska kraven 
för spårvagnarna och beräknat prisnivån för en alternativ lösning.

Som en slutsats av HST:s och HRT:s utredningar konstateras det på 
HRT:s föredragningslista att utnyttjandet av Artic-optionen enligt HST:s 
förslag är det klart riskfriaste och totalekonomiskt förmånligaste alterna-
tivet för upphandling av spårvagnar, om man vill att Jokerbanans spår-
vagnar ska vara kompatibla med det nuvarande spårvägsnätet i 
Helsingfors. Om kravet på kompatibilitet inte beaktas uppgår kostna-
derna och den totalekonomiska nyttan till samma nivå som man sanno-
likt uppnår genom en anbudstävling, men riskerna i upphandlingen och 
projektkostnaderna blir ändå mindre.

Avsikten är att inleda de praktiska arrangemangen snarast möjligt efter 
att stadsfullmäktige har fattat beslut om godkännande av projektplanen 
för upphandling av materielen.

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att det är nödvändigt att skaffa ny materiel 
för trafikering av Jokerbanan. Utgångspunkterna för materielupphand-
lingen har fastställts i projektplanen för Jokerbanan, godkänd av stads-
fullmäktige 15.6.2016 (§ 187).
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En av de konstaterade utgångspunkterna för projektplanen är att mate-
rielen för den nya spårvägslinjen till så hög grad som möjligt ska vara 
kompatibel och samkörbar med det nuvarande spårvägssystemet i 
Helsingfors. Eftersom Jokerbanan är den första egentliga snabbspårvä-
gen ska materiellösningen enligt möjligheterna också vara funktionell 
och kostnadseffektiv med tanke på utvecklingen av spårvägsprojekten 
såväl i Helsingfors som i hela huvudstadsregionen.

Det är viktigt att säkerställa kompatibiliteten med det nuvarande syste-
met för att därigenom få synergifördelar i underhållet, upprätthållandet 
och servicen av spårvagnarna och banan. Det är möjligt att uppnå be-
sparingar också genom att säkra kompatibiliteten och samkörbarheten i 
den sammanlagda mängden spårvägsmateriel.

Stadsstyrelsen anser det som ändamålsenligt att HST med omsorg ut-
reder möjligheterna att utnyttja optionerna i avtalet om upphandling av 
låggolvsspårvagnar med Transtech Oy i upphandlingen av materielen 
för Jokerbanan. Föredraganden hänvisar också till slutsatsen på HRT:s 
föredragningslista 16.8.2016 enligt vilken utnyttjandet av Artic-optionen 
enligt HST:s förslag är det klart riskfriaste och totalekonomiskt förmånli-
gaste alternativet för upphandling av spårvagnar, om man vill att Joker-
banans spårvagnar ska vara kompatibla med det nuvarande spårvägs-
nätet i Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2916 Raide-Joke-
rin raitiovaunujen hankesuunnitelmasta

2 Kokonaiskustannusarvio
3 Jokeri yhteiskäyttö, perustelumuistio
4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 16.8.2016  HKL:N ja 

HSL:n välisestä yhteistyöpöytäkirjasta
5 Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirja
6 HSL:n hallituksen päätös 16.8.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin seudun liikenne -kun- Förslagstext
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tayhtymä Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

För kännedom

HKL

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 788

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Raide-Jokerin kaluston han-
kesuunnitelman liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
16.8.2016 § 132 mukaisesti siten, että

- Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kappa-
letta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja

- Hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja 
varaukset, on yhteensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) 
kustannustasossa 7/2016.

- Hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Raide-
Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuoteen 2021 
mennessä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä osaltaan Raide-Jokerin 
kaluston hankinnan toteuttamiselle seuraavat yhteistyöehdot liikenne-
laitos –liikelaitoksen johtokunnan 16.8.2016 § 131 esityksen mukai-
sesti:

- Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymällä on raitioliikenteen tilaajana 
oikeus kilpailuttaa Raide-Jokeri –linjan liikenne haluamanaan ajankoh-
tana siten, että Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä saa vuokraso-
pimuksella Raide-Jokeri –linjaa varten hankittujen raitiovaunujen hallin-
nan luovuttaakseen raitiovaunut tarjouskilpailun voittaneen operaattorin 
käyttöön.
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- Raitiovaunujen hallinnan luovutus voidaan toteuttaa joko siten, että 
Helsingin kaupungin liikennelaitos – liikelaitos vuokraa raitiovaunut pit-
käaikaisella vuokrasopimuksella suoraan Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymälle taikka siten, että Raide-Jokeria varten hankitut rai-
tiovaunut siirretään erikseen sovittavan kalustoyhtiön omistukseen 
ja/tai hallintaan ja kalustoyhtiö vuokraa raitiovaunut Helsingin seudun li-
ikenne –kuntayhtymälle tarjouskilpailun voittaneen operaattorin 
käyttöön.

05.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 132

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman 
esityksen mukaan seuraavasti:

********** 

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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§ 240
Projektplan för ett gemensamt lokalprojekt för stadsmiljösektorn

HEL 2016-006626 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen 8.6.2016 för ett gemensamt lokalprojekt för stads-
miljösektorn. Projektet får omfatta högst 46 140 m² bruttoyta, och bygg-
kostnaderna exklusive mervärdesskatt får uppgå till högst 95 400 000 
euro med kostnaderna för parkering obeaktade och till 113 000 000 eu-
ro med kostnaderna för parkering beaktade. Beloppen hänför sig till 
kostnadsnivån i mars 2016.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tekvi hankesuunnitelma 8.6.2016
2 Tekvi Hankesuunnitelma liitteet 10 ja 11

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadens tekniska förvaltningar, dvs. bostadsproduktionsbyrån, stads-
planeringskontoret, fastighetskontoret, byggnadstillsynsverket och 
byggnadskontoret, flyttar till gemensamma lokaler i en nybyggnad som 
uppförs vid Verkstadsgatan 8. De tjänster som tillhandahålls av förvalt-
ningarna kommer att utgöra största delen av stadsmiljösektorn i sta-
dens nya ledarskapssystem, som är under beredning.

Förvaltningarna har i samråd utarbetat den aktuella projektplanen 
8.6.2016 för en verksamhetsbyggnad.
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Projektplanen utgör bilaga 1. Kostnadskalkylen och de tekniska be-
skrivningarna anknutna till projektplanen finns i separata bilagor, och 
dessa hålls tillgängliga på fastighetskontorets lokalcentral.

Föredragandens motiveringar

Projektplanen baserar sig på en behovsutredning utarbetad av förvalt-
ningarna, daterad 28.2.2013 och behandlad av stadsstyrelsen 
16.12.2013 (1360 §) och på ett stadsstyrelsebeslut 18.5.2015 (549 §) 
om lokalprojektet. I beslutet ingår villkor för projektet.    

Nybyggnaden uppförs nära Fiskehamnens centrum, på tomterna 
10575/3 och 27 mellan partitorget och Hermanstads strandväg. Adres-
sen är Verkstadsgatan 8.

Stadsplaneringskontoret har inlett processen med en detaljplaneänd-
ring för området. Det stora området, som nu är obebyggt till en bety-
dande del, utvecklas till en mångsidig helhet bestående av verksam-
hets-, affärs- och bostadskvarter i anslutning till det traditionella parti-
torget och det nya området Fiskehamnen. Den nya detaljplanen blir 
klar tills lokalprojektet ska genomföras. 

Stadens fem tekniska förvaltningar arbetar i elva (april 2016) och 
fr.o.m. våren 2017 i åtta fastigheter runt om i Helsingfors. Att lokalerna 
är utspridda stöder inte målen för verksamheten i den framtida stads-
miljösektorn eller målen för hur kundtjänsten ska utvecklas och göras 
tillgängligare. De utspridda lokalerna orsakar extra verksamhetskostna-
der, driftskostnader och kostnader för fastighetstjänster.  

När behovsutredningen var under arbete visade det sig beträffande de 
nuvarande lokalerna att behovet av renovering och lokalförändringar 
var mest brådskande i byggnadskontorets fastighet vid Kaserngatan 
21. Det visade sig också att det fanns ett behov av renovering och 
lokalförändringar inom de närmaste åren i andra fastigheter som är i 
stadens ägo och används av de tekniska förvaltningarna. Byggnads-
kontoret har sedan behovsutredningen blev klar flyttat till temporära lo-
kaler vid Elimägatan 5 eftersom staden beslutat sälja fastigheten vid 
Kaserngatan. Fastighetskontorets stadsmätningsavdelning flyttar före 
hösten 2016 och de andra avdelningarna frånsett bostadsavdelningen 
år 2017 till temporära hyreslokaler i byggnaden vid Sörnäsgatan 1, där 
lokalcentralen redan finns.  

Nyckelmålen för det gemensamma lokalprojektet är att gemensamma 
service- och produktionsprocesser ska utvecklas, att nya arbetssätt ska 
införas, att lokal- och kostnadseffektivitet ska eftersträvas, att lokalerna 
ska vara lätta att ändra och att utnyttjandegraden i lokalerna ska vara 
så hög som möjligt. Tanken är att det samtidigt som nybyggnaden ut-
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formas och uppförs ska utredas hurdana nya arbetssätt som kan infö-
ras, hur lokalerna kan användas mångsidigt och hur nya tekniska red-
skap och ICT-lösningar kan utnyttjas. 

Verksamheten indelas i servicehelheter i den nya organisationsmodel-
len. Kärnuppgifter för stadsmiljösektorn är planeringsuppgifter och and-
ra sakkunniguppgifter, projektledningsuppgifter och olika tillstånds- och 
tillsynsuppgifter. Till verksamhetens natur hör samarbete med planerar-
konsulter och andra expertkonsulter och med företrädare för stadens 
olika sektorer eller andra offentliga aktörer, likaså besök på arbetsstäl-
len runt om i Helsingfors och i planerings-, tillstånds- och tillsynsområ-
den. Att hela sektorn får gemensamma lokaler stöder på bästa möjliga 
sätt målen för den nya organisationsmodellen.

Arbetsmiljökoncept

Lokallösningen i projektplanen baserar sig på modellen aktivitetsbase-
rat arbetssätt, och lokalerna byggs enligt principen aktivitetsbaserad ar-
betsmiljö.

Projektplanen innehåller ett arbetsmiljökoncept som förvaltningarna ut-
arbetat tillsammans. Konceptet baserar sig på kartläggningar gjorda av 
förvaltningarna, på utredningar som arbetsgrupper gemensamma för 
förvaltningarna gjort om kundtjänst, ICT, arbetshälsa och stödtjänster, 
på personalenkäter, på mätningar över utnyttjandegraden, på kommen-
tarer om popup-evenemang som ordnades för personalen i februari 
2016 och på en analys baserad på resultaten. Hur arbetet avancerat 
presenterades under projektplaneringen för en uppföljningsgrupp be-
stående av företrädare för personalen.    

I arbetsmiljökonceptet beskrivs en arbetsprofil baserad på rörlighet 
bland de anställda föranledd av arbetsuppgifterna, behövliga arbetslo-
kaler och olika typer av arbetsställen inklusive dimensioner, en aktivi-
tetsbaserad arbetsmiljö och ett aktivitetsbaserad arbetssätt. I konceptet 
beskrivs dessutom de tekniska förvaltningarnas kundtjänst, lokaler för 
ändamålet och tjänstedesign i de nya gemensamma lokalerna.

Det är motiverat att den omfattande utredning som gjorts för lokalkon-
ceptet om möjligt utnyttjas också i stadens övriga framtida lokalprojekt. 

Helsingforsarna kommer till de tekniska förvaltningarna för att köpa och 
hyra bostäder eller verksamhetslokaler, diskutera bygglov och detalj-
planefrågor, få kartor, ritningar, boendeparkeringstecken, tillstånd att 
använda områden eller information om markundersökningar, göra 
tomtindelningar osv. Förvaltningarna informerar, publicerar planer och 
ordnar utställningar, workshoppar och evenemang för olika målgrupper.
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Lokaldimensionering

Förvaltningarna hade i utgångsläget år 2013 en lägenhetsyta på sam-
manlagt ca 41 000 m² (ca 30 m² per person). Efter att byggnadskontoret 
flyttat till temporära hyreslokaler är den sammanlagda lägenhetsytan (i 
april 2016) på 34 500 m² (25,5 m² per person). Nybyggnaden får en lä-
genhetsyta på ca 27 185 m² (ca 19,8 m² per person) om de gemensam-
ma kundtjänst-, restaurang-, utställnings-, auditorie-, arkiv- och perso-
nallokalerna i lokalprogrammet också tas med i beräkningen. De egent-
liga arbetslokalerna inklusive biutrymmen har en lokaleffektivitet på 
14,1 m² lägenhetsyta per person. Lägenhetsytan minskar med ca 33 % 
i förhållande till utgångsläget.

När projektplanen utarbetades var det inte känt hur stor personalen i 
stadsmiljösektorn skulle bli. Lokalbehovet justeras under den fortsatta 
planeringen. De nya lokalerna planeras utifrån att de ska vara lätta att 
ändra med tanke på att en del av lokalerna vid behov bör kunna avstås 
eller lokalanvändningen effektiviseras genom att arbetsställen delas 
mellan fler anställda om lokalbehovet för stadsmiljösektorn avviker från 
behovet i projektplanen, vilket baserar sig på det nuvarande antalet an-
ställda vid de fem tekniska förvaltningarna.    

Parkering

Bilplatser anläggs för bilar som behövs i arbetet. Antalet följer normen i 
detaljplaner för området och uppgår till 194. Bilplatserna förläggs till fy-
ra källarplan i byggnaden. Förvaltningarna har nu sammanlagt 335 bil-
platser. Referensplanen och den därpå baserade kostnadskalkylen in-
nehåller dessutom 64 sådana bilplatser i samma parkeringskällare som 
ersätter nuvarande bilplatser i markplanet och inom ett område som i 
den kommande detaljplanen är gatuområde för gång- och cykeltrafik. 
Dessa bilplatser är belägna på den intilliggande korvfabrikstomten. 
Högst 8 andra gemensamt använda bilplatser i området ersätts också 
med bilplatser i parkeringskällaren. Det sammanlagda antalet bilplatser 
är följaktligen 266.  

Antalet cykelplatser följer normen i detaljplaner för området och uppgår 
till ca 580. Cykelplatserna är i projektplanen huvudsakligen förlagda till 
översta parkeringsplanet och i mindre antal till gatuplanet. En körramp 
från Gamla vintervägen till parkeringskällaren byggs som en del av pro-
jektet. Rampen är upptagen i detaljplaneutkastet.

Behovet av bil- och cykelplatser och läget för dessa utreds ytterligare 
under den fortsatta planeringen för att det mest kostnadseffektiva alter-
nativet ska hittas. Dessutom utreds möjligheterna till samutnyttjande 
med grannfastigheterna.
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Miljömål

I fråga om energieffektiviteten tillämpas nivån för nära-nollenergibyg-
gande, men planeringen styrs enligt den faktiska energiförbrukningen i 
byggnaden. Byggnaden kommer att certifieras lägst med betyget Very 
Good i miljöklassificeringen BREEAM (BREEAM International New 
Construction 2016). En del av yttertaket föreslås få planteringar i enlig-
het med stadens strategi för gröna tak. Till projektet hör också solpane-
ler på yttertaket.

Omfattning på projektet

Projektet omfattar 20 131 m² effektiv yta (exklusive tekniska lokaler) 
och 27 185 m² lägenhetsyta. Ca 1 100 m² lägenhetsyta utgörs av en re-
staurang och ett kök som uthyrs till en extern aktör.

Den totala bruttoytan exklusive ytan för parkering är på 36 803 m². Med 
den i projektplanen angivna ytan för parkering medräknad är den totala 
bruttoytan på 48 531 m². Eftersom det i projektplanen upptagna neders-
ta källarplanet inte byggs och det inte blir bilplatser för grannfastigheten 
omfattar projektet sammanlagt 46 140 m² bruttoyta.

Kostnader

Enligt den kostnadskalkyl som fastighetskontorets lokalcentral upprät-
tade under projektplaneringen blir kostnaderna med parkeringen under 
jord obeaktad 95 400 000 euro exklusive moms i kostnadsnivån i mars 
2016. 

De beräknade kostnaderna för den i referensplanen angivna parkering-
en uppgår till 20 600 000 euro exklusive moms i kostnadsnivån i mars 
2016. Kostnaderna omfattar exklusive moms 19 000 000 euro för 266 
bilplatser under jord (71 400 euro per plats) och 1 600 000 euro för 455 
cykelplatser under jord (3 517 euro per plats). De tekniska förvaltning-
arna kommer att hyra minst 194 och högst 202 av bilplatserna och alla 
cykelplatser för eget bruk. De totala byggkostnaderna, också den andel 
som gäller parkering medräknad, uppgår till 116 000 000 euro exklusive 
moms i kostnadsnivån i mars 2016.

Om projektet genomförs utan att bilplatser reserveras för grannfastig-
heten blir de totala kostnaderna för projektet 113 000 000 euro i kost-
nadsnivån i mars 2016.

Effekt på hyran

I enlighet med vad stadsstyrelsen har beslutat planerar och bygger sta-
den lokalerna men blir inte ägare till dem. Investeraren blir ägare, och 
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staden förbinder sig att använda lokalerna genom ett långfristigt hyres-
avtal.  

Den av lokalkostnaderna föranledda kapitalhyran blir ca 18,30 euro/m² 
lägenhetsyta i månaden. Tomtarrendet, 2,70 euro/m² lägenhetsyta, in-
går i beloppet. Underhållshyran blir ca 3,50 euro/m² lägenhetsyta i må-
naden. En avgift för användartjänster på 0,50 euro/m² lägenhetsyta fo-
gas till månadshyran. Lokalkostnaderna blir följaktligen sammanlagt 
ca 22,30 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Månadshyran uppgår då till 
ca 607 000 euro och årshyran till ca 7 280 000 euro. Beloppen hänför 
sig till kostnadsnivån i mars 2016. 

Den totala hyran för de bil- och cykelplatser som staden får i källaren 
uppgår till ca 75 000 euro i månaden och till ca 900 000 euro om året i 
kostnadsnivån i mars 2016. 

Med bil- och cykelplatserna under jord medräknade blir den totala hy-
ran ca 676 000 euro i månaden och ca 8 184 000 euro om året i kost-
nadsnivån i mars 2016.

Hyran påverkas dessutom av tomtpriset, som samtidigt ökar stadens 
inkomster från markförsäljning.

Den slutliga hyresnivån blir klar när en investerare utsetts genom kon-
kurrensutsättning.

Övriga kostnader

Kostnaderna för nya inventarier och ny utrustning uppskattas till 
ca 10 000 000 euro, varav 5 500 000 euro behövs för ICT-utrustning 
och 4 500 000 euro för inventarier och annan utrustning. Beloppen hän-
för sig till kostnadsnivån i mars 2016.  

Flyttkostnaderna beräknas uppgå till 480 000 euro, vilket motsvarar 
ca 350 euro per person.

De beräknade kostnaderna för marksanering, 1 200 000 euro, är inte 
beaktade i maximikostnaderna för projektet. 

Kostnader för temporära lokaler

Förvaltningarna behöver inga temporära lokaler.

Tidsplan och genomförande

Planering som syftar till ett förslag, översiktsplanering och genomföran-
deplanering september 2016–september 2018

Konkurrensutsättning och val av investerare april–juni 2017
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Markbyggnadsarbeten fr.o.m. juni 2017

Husbyggnadsarbeten november 2017–november 2019

Fastighetskontorets lokalcentral planerar och genomför projektet, och 
fastighetsbolaget ansvarar för fastighetsunderhållet. Staden betalar en 
ersättning för underhållet utifrån ett självkostnadspris. Ersättningen slås 
fast med hjälp av en ansvarsfördelningstabell som parterna kommer 
överens om separat.  

Finansiering

Stadsstyrelsen beslutade 18.5.2015 (549 §) att staden ska planera och 
genomföra nybyggnadsprojektet men inte bli ägare till lokalerna utan 
hyra dem. Investeraren blir ägare. Det är fastighetskontoret som ge-
nomför projektet. Staden förbinder sig att använda lokalerna genom ett 
långfristigt hyresavtal för 20 år.

Konkurrensutsättningen för att hitta en investerare inleds efter att pro-
jektplanen blivit godkänd. Staden har för avsikt att välja det förmånli-
gaste och bästa anbudet genom konkurrensutsättningen. Alternativen 
är att hyresnivån konkurrensutsätts med ett fast pris på objektet och att 
priset konkurrensutsätts med en fast hyresnivå och med högsta möjliga 
pris som mål. Konkurrensutsättningen genomförs och beslut fattas om 
investeraren innan byggarbetena börjar. Valet av investerare föreläggs 
stadsstyrelsen.

I sista hand preciseras valet av genomförandemodell på basis av vad 
som är förmånligast totalt sett. Valet står mellan ännu inte utredda al-
ternativa modeller där projektet inte ingår i stadens egen balansräk-
ning. En av de alternativa modellerna är ett fastighetsbolag i stadens 
ägo.

Staden ordnar finansiering för byggtiden.

Fastighetskontoret avstår de lokaler som nu används av de tekniska 
förvaltningarna och är i stadens ägo.

Verkställighetsbeslut

Om stadsfullmäktige godkänner den föreslagna projektplanen kommer 
stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att bemyndiga fastighetskonto-
ret att genomföra en konkurrensutsättning för att hitta en investerare 
som finansierar projektet. Resultatet från konkurrensutsättningen ska 
sedan föreläggas stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen kommer dessutom i sitt verkställighetsbeslut att god-
känna det till projektplanen fogade arbetsmiljökonceptet, med vilket lo-



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 190 (304)
Stadsfullmäktige

Kaj/5
28.09.2016

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

kalprojekt inom sektorn styrs, och att bestämma att konceptet i tillämpli-
ga delar ska användas också i stadens övriga framtida lokalprojekt.

Slutkommentar

Förslaget är i överensstämmelse med fastighetsnämndens framställ-
ning frånsett den del av referensplanen som gäller bilplatser för grann-
fastigheten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tekvi hankesuunnitelma 8.6.2016
2 Tekvi Hankesuunnitelma liitteet 10 ja 11

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Asuntotuotantotoimikunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 812

HEL 2016-006626 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiym-
päristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 46 140 brm² ja että rakentamiskustan-
nusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa il-
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man paikoituksen kustannusta ja 113 000 000 euroa paikoituksen kust-
annus mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 294

HEL 2016-006626 T 10 06 00

Kiinteistökartta 75/675 498, Työpajankatu 8

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 8.6.2016 päivätyn kau-
punkiympäristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman 
hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 48 500 brm² ja 
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
95 400 000 euroa ilman auto- ja pyöräpaikoituksen kustannusta ja 
116 000 000 euroa paikotuksen kustannus mukaan lukien maaliskuun 
2016 kustannustasossa. Kokonaiskustannus sisältää naapurikiinteistön 
64 autopaikkaa.

Kiinteistölautakunta esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy hankesuun-
nitelman liitteenä 10 olevan toimialan tilahankkeita ohjaavan työympäri-
stökonseptin. Lisäksi kiinteistölautakunta esittää työympäristökonseptia 
käytettäväksi soveltaen myös kaupungin muissa toimitilahankkeissa. 

Kiinteistölautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistövi-
raston järjestämään sijoittajakilpailutuksen hankkeen rahoittamiseksi.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

16.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
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§ 241
Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om motar-
betande av olikvärdighet mellan områden

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

Behandling

Ledamoten Hannu Oskala understödd av ledamoten Erkki Perälä fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att det före förhandlingarna om budgetramen 
våren 2017 görs en utredning om de effektivaste sätten att motarbeta 
segregation bland barn beroende på var i Helsingfors barnen bor.  

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det före förhandlingarna om budgetramen våren 2017 görs en utred-
ning om de effektivaste sätten att motarbeta segregation bland barn 
beroende på var i Helsingfors barnen bor. 

Ja-röster: 26
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina 
Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Hannele Lu-
ukkainen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Ur-
ho, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 50
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D 
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Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Pekka Majuri, Osku Pajamäki, Ilkka 
Taipale, Pertti Villo

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av Gröna fullmäktigegruppen väck-
ta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Gröna fullmäktigegruppen föreslår på de grunder som nämns i grupp-
motionen att det innan budgeten för år 2017 presenteras ska göras en 
utredning om de effektivaste sätten att motarbeta segregation bland 
barn beroende på var i Helsingfors barnen bor. Utredningen ska omfat-
ta utbildningsväsendet och barnomsorgen men också idrottsförvaltning-
en, ungdomsväsendet, byggnadskontoret och stadens verksamhet i öv-
rigt. Saken kan skötas av utbildningsverket och barnomsorgsverket i 
samråd, och forskare på området och andra förvaltningar bör höras. 
Enligt motionen bör det också planeras hur uppföljningen ska ske när 
det gäller frågan om hur effektiva sätten är. 
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En i 2 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige avsedd fullmäktigegrupp 
kan väcka en gruppmotion. Stadsstyrelsen ska förelägga stadsfullmäk-
tige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är föreskrivet om behand-
lingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter. En full-
mäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Segregation bland barn beroende på var i Helsingfors barnen bor är en 
del av det reella segregationsfenomenet i huvudstadsregionen, vilket är 
en stor utmaning. Det är särskilt tydligt i Helsingfors att utvecklingen 
skiljer områden åt samtidigt som helsingforsarna har en högre inkomst-
nivå är andra finländare. Enligt faktacentralen syns utvecklingen när in-
komstskillnaderna granskas med fokus på befolkningsgrupper och med 
fokus på områden. Andelen barn i låginkomstfamiljer är större än i and-
ra delar av landet, och dessutom hör vart fjärde barn till en ensamför-
sörjarfamilj. Antalet arbetslösa, särskilt antalet långtidsarbetslösa, har 
ökat i Helsingfors. Barn till föräldrar som är arbetslösa och har utkomst-
svårigheter löper särskilt stor risk att bli segregerade.

Ett mål i stadsfullmäktiges strategiprogram för den pågående fullmäkti-
geperioden är att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan 
helsingforsarna ska bli mindre. En uppföljning av skillnaderna i välbe-
finnande har utvecklats utifrån detta mål, och resultaten från uppfölj-
ningen har utnyttjats när prioriteringar för förvaltningarna slagits fast. 
Välfärdsplanen för barn och unga 2013–2016 hör till det som behövs 
för att strategiprogrammet ska bli genomfört. Verkställighetsplanen för 
strategiprogrammet innehåller tväradministrativa utvecklingsobjekt, och 
dessutom genomför förvaltningarna mål och åtgärder i programmet i 
sin egen verksamhet.  

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och påpekar att de innehåller 
beskrivningar över ett stort antal åtgärder som förvaltningarna just nu 
vidtar för att motarbeta segregation bland barn och över utvecklingsob-
jekt i förvaltningarnas egen verksamhet och i samarbetet mellan förvalt-
ningar. Att segregation ska motarbetas är enligt utlåtandena ett viktigt 
mål för förvaltningarna. Vikten av tidigt stöd till barn och barnfamiljer 
betonas särskilt inom barnomsorgen och social- och hälsovården. Lik-
ställighet främjas genom positiv särbehandling. Skillnader i behovet av 
tjänster i olika områden och hos olika invånare beaktas i tjänsteutveck-
lingen, i lösningar för tjänstenätet och i resursdimensioneringen. Bak-
grund till hur de extra resurserna kanaliseras är en modell för positiv 
särbehandling som staden införde i slutet av 1990-talet och som an-
vänds bl.a. inom utbildningsväsendet och barnomsorgsväsendet. Situa-
tionen följs upp och beräkningar uppdateras utifrån indikatorer för posi-
tiv särbehandling. Det blir mer samarbete mellan områden, lokala för-
sök och arbete ute på fältet inom ungdomsväsendet. Nya social- och 
hälsovårdstjänster införs, och målet för den nya modellen med familje-
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center är integrerade tjänster, vilket betyder att tjänsterna för barnfamil-
jer finns på ett och samma ställe och behovet av tjänster bedöms 
mångprofessionellt. Nyckelmålet för förortsprojektet är under verksam-
hetsperioden 2016–2017 att förebygga utanförskap bland barn och 
unga genom projekt som genomförs tillsammans med bl.a. idrottsför-
valtningen och byggnadskontoret i vissa utvalda områden.  

Stadsstyrelsen följer regelbundet upp hur skillnaderna i välbefinnande 
utvecklats, inte bara när den följer upp strategiprogrammet utan också 
när den håller aftonskolor. Under aftonskolor har bl.a. lägesrapporter 
över sysselsättningen och de ungas ställning behandlats. Senast i juni 
behandlades en rapport om områdesmässig segregation mellan skolor 
och i samband med detta bostadspolitiska möjligheter att påverka seg-
regationsutvecklingen (6.6.2016, 580 §). 

Stadsstyrelsen anser att en utredning om de effektivaste sätten att mot-
arbeta segregation bland barn beroende på var i Helsingfors barnen 
bor är en rätt sorts utvecklingsåtgärd i den omfattande och mångfaset-
terade saken. Såväl erfarenheterna från arbetet hittills och av olika pro-
jekt som expertisen inom olika sektorer bör utnyttjas. Ingripande i seg-
regation och kanalisering av åtgärder kräver ett tillförlitligt kunskapsun-
derlag och mångprofessionella och sakkunniga tolkningar. När det gäl-
ler barn och barnfamiljer kräver bedömningen ett känsligt öga för att se 
familjernas olika förhållanden och en god kännedom om områdena i en 
föränderlig omvärld. Arbetet med att följa upp hur effektiva modellerna 
och åtgärderna för motverkande av segregation är kan utvecklas som 
en del av samarbetet förknippat med välfärdsplanen för barn och unga 
och välfärdsberättelsen över barn och unga, vilket också barnomsorgs-
nämnden föreslår.

Stadsstyrelsen anser liksom utbildningsnämnden att tillräckligt med tid 
bör reserveras för tväradministrativt samarbete som gäller bedömning 
av hur effektiva åtgärderna är. Med andra ord kan bedömningen inte 
göras i höst, innan budgeten för nästa år presenteras. 

Samarbete mellan förvaltningar har stor betydelse i stadens verksam-
het när områdesmässig segregationsutveckling ska motverkas i fråga 
om barn och barnfamiljer. Syftet med den nya sektor- och nämndstruk-
turen i stadens ledarskapsreform är att tjänsterna ska bli mer invånar-
centrerade, och den nya strukturen skapar en grund för att stadsfull-
mäktiges strategiska mål ska kunna genomföras bättre i framtiden, vil-
ket beror på att det blir ett tätare samarbete under den nya strategiperi-
oden.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 807

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 144

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle alueiden eri-
arvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta seuraa-
van lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää alueiden eriarvoistumisen torjumis-
ta ja alueiden omaleimaisuuden kehittämistä tärkeinä tavoitteina.

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
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suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointi-
kertomuksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla aluei-
den asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston 
useissa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen 
asukkaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemu-
sasiantuntijoiden muodossa. 

Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvinvo-
inti-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.

Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on 
lapsiperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston keskeinen strateginen tavoite on palvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti. Pal-
velujen uudistamisessa ja perhekeskustoimintamallissa keskiössä ovat 
integroidut, kokonaisvaltaiset palvelukokonaisuudet, jossa lapsiperhei-
den palvelut ovat saavutettavissa samassa kokonaisuudessa. Yhtenä 
osana palveluiden uudistamista on moniammatillinen palvelutarpeen 
arviointi, jolloin sekä lapsen että koko perheen asiakastarpeet tunniste-
taan kokonaisvaltaisesti ja pystytään tukemaan perhettä oikea-aikai-
sesti varhaisessa vaiheessa.  

Mikäli lapsi ja perhe tarvitsee enemmän tukea, on lastensuojelun asiak-
kuuden tarpeen arvioimiseksi koko kaupungissa käytössä yhteiset kri-
teerit, joilla arvioidaan sekä lapsen hyvinvoinnin että vanhemmuuden ti-
lannetta. Samoilla kriteereillä selvitetään myös perheen myönteisiä voi-
mavaroja palvelutarvetta arvioitaessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hallintokuntien välistä yh-
teistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellisen eriarvoistumisen 
ehkäisemisessä. Yhteistyöllä ja osaamista yhdistämällä voidaan tarjota 
monipuolisemmin ja kattavammin ehkäisevää tukea lapsiperheille ja si-
ten ehkäistä eriarvoistumisen kehittymistä eri alueilla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään lasten ja perheiden tilanteiden 
moniammatillista arviointia, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen 
omia voimavaroja ja löytää tarpeen mukaiset palvelut, joilla perheitä vo-
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idaan tukea. Terveys- ja hyvinvointitietojen pohjalta voidaan uudistaa 
palveluja siten, että alueiden eriarvoisuus vähenee, lapsiperheiden hy-
vinvointia edistetään ja terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 103

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena koulutuksellista tasa-ar-
voa ja alueiden erilaistumiskehituksen torjumista. Asuinalueiden eri-
laistumiskehitys on uhkaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiselle. 

Helsingissä on monipuolinen koulutustarjonta. Suomenkielisessä peru-
sopetuksessa kaupungin koulujen lisäksi peruskoulutusta antaa 14 so-
pimuskoulua ja 13 muuta yksityistä tai valtion koulua. Oma oppilaksiot-
toalue on 11 sopimuskoululla ja 2 valtion koululla. Ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa on yksi yksityinen koulu.

Oppilaan oma lähikoulu määräytyy oppilaaksiottoalueiden ja -kriteerei-
den kautta. Lähikoulun valitsevien määrä on kasvanut viime vuosina 
suomenkielisessä perusopetuksessa. Keväällä 2015 omaan lähikoulu-
un meni 1. luokkalaisista 88 prosenttia ja 7. luokkalaisista 76 prosent-
tia. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa 1. luokkalaisista 96 prosenttia 
ja 7. luokkalaisista 90 prosenttia tuli oman koulun oppilaaksiottoalueel-
ta. Näihin lukuihin on laskettu myös omalta oppilaaksiottoalueelta kou-
lun painotettuun opetukseen päässeet oppilaat. 

Lähikoulun valitsevien määrän kasvuun vaikuttaa monet tekijät. Koulut 
ovat tehneet pitkään hyvää alueellista yhteistyötä, kehittäneet nivelvai-
heyhteistyötä alku- ja esiopetuksessa, 6. ja 7. luokkien välillä sekä pe-
ruskoulun jälkeen siirryttäessä toiselle asteelle. Kaupungin koulujen 
enimmäisoppilasmäärä 1. ja 7. luokille on osaltaan ohjannut alueen op-
pilaita lähikouluun ja toisaalta rajoittanut jonkin verran koulun oman op-
pilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevien oppilaiden määrää. Myös so-
veltuvuuskoeverkon sekä kieliohjelman alueellisesta monipuolisuudes-
ta ja oikeasta kohdentamisesta lisää koulutuksellista tasa-arvoa.
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MetRop tutkimus, joka toteutettiin kaikissa metropolialueen kunnissa ja 
tehtiin vuosina 2011 ja 2014, havaittiin, että Helsinki sijoittuu kuntana 
metropolialueen keskiryhmään niin oppilaiden osaamisen kuin heidän 
hyvinvoinnin kokemuksensa osalta. Helsingin koulujen välillä on melko 
suuria eroja sekä osaamisen että hyvinvoinnin suhteen. Oppilaiden 
osaaminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
vanhempien koulutustasoon. Vahvuudet ja vaikeudet -mittarin ilmaise-
mat ongelmat olivat sitä yleisempiä, mitä alemman koulutustason per-
heestä oppilas tulee. Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi 
vanhempien koulutustason mukaan. Välittömän tuen tarve oli myös yh-
teydessä vanhempien koulutustasoon.

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään koulu-
verkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä. Eriarvoistumiskehity-
stä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympäri-
stöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten po-
sitiivisen diskriminaation rahoituksella.  

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnittymistään yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Kouluja 
vahvistetaan erityisesti niillä alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa nuor-
ten yhdenvertaisen aseman varmistaminen sitä edellyttää. Monihallin-
tokuntaiset, alueelliset hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta va-
hvistaa poikkihallinnosta yhteistyötä. Sen toiminta pohjautuu lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen alueilla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman koulutuksellisten tasa-arvo-
hanke kohdistuu kouluihin, joiden alueella on alhainen koulutustaso ja 
tulotaso sekä paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. 
Toimenpiteillä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja varmistetaan erityi-
sesti syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden osalta peruskoulun 
päättäminen ja toiselle asteelle siirtyminen. Tätä työtä tehdään yhtei-
styössä nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuri- ja li-
ikuntatoimen kanssa. 

Kodin ja koulun yhteistyön malleja on monipuolistettu, jotta kaikki huol-
tajat saadaan mukaan oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen. Van-
hempien osallisuutta on lisätty ja vahvistettu. 

Oppilaiden käytös- ja poissaolo-ongelmien selvittelyyn luodaan uusia 
toimintamalleja. Poissaoloihin tehty puuttumisen portaat –malli on 
käytössä kaikissa kouluissa sekä ryhmämuotoisen toiminnan avulla ki-
innitetään oppilaita opiskeluun ja mahdollisimman joustavaan jatkami-
seen toiselle asteelle. 

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja 
niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympäri-
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stöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu – toimintamalli va-
kiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikuntavi-
rasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa selvit-
tävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähiliikun-
tapaikkoja. 

Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin 
eri osissa toimivia yksikköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten 
rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja 
laitosten välillä. 

Opetusvirasto tukee kouluja positiivisen diskriminaation määrärahan 
avulla. PD-määrärahaa on jaettu vuodesta 1999 ja määrärahan jaka-
mismallia on vuosien varrella kehitetty. Nykyinen malli on otettu 
käyttöön vuonna 2009. Määrärahojen jakoon vaikuttavat seuraavat op-
pilaaksiottoaluekohtaiset tekijät: huoltajien koulutustaso, perheiden tu-
lotaso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus. PD-mallin tavoitte-
ena on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitsevat koulujen oppilaspohjan so-
siaalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella lisäresursseja. Tavo-
itteena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri 
alueiden kesken. 

Suomen muissa suurissa kaupungeissa ei käytetä vastaavan tyyppisiä 
malleja koulujen määrärahojen jakamisessa. Sen sijaan Tukholman 
kaupungin opetustoimi käyttää mallia, joka perustuu samoihin kolmeen 
muuttujaan. Mallin kehittämisen lähtökohtana on alkujaan ollut se, että 
mallin muuttujien valinnan ja muuttujien saamien painokertoimien tulee 
perustua tutkimustietoon ja mallin ennustevoiman testaamisesta saata-
viin tuloksiin. Mallin ennustevoima tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka 
hyvin malli onnistuu kuvaamaan koulujen toimintaympäristön haasteel-
lisuutta

PD-indeksi on tarkistettu vuonna 2012 ja keväällä 2016. Viimeisessä 
tarkistuksessa näkyi rakentamisen ja  koulujen yhdistymisen vaikutus 
joidenkin koulujen oppilaaksiottoalueiden indikaattoreihin. Alueellisten 
sosioekonomisten muutosten seurauksena koulujen järjestys tuen 
saajina on muuttunut ja myös negatiivisen indikaattorin saajien prosen-
tuaalinen määrä on vähentynyt vuodesta 2012 (45%) vuoteen 2016 
(38%). 

Opetuslautakunta kannattaa selvityksen tekemistä tehokkaimmista ta-
voista torjua lasten eriarvoistumista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ar-
viointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tulee varata riittävästi aikaa, 
jolloin talousarvion 2017 esittelyyn mennessä kattavaa selvitystä ei py-
stytä tekemään.

Käsittely
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31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Hertzbergin puheenvuoron johdosta esittelijä muutti esityslistan 
3. kappaleen ("Helsingissä on monipuolinen…") viimeisen virkkeen ku-
ulumaan seuraavasti:"Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on yksi yk-
sityinen koulu."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)

Eriarvoistumiseen puuttuminen ja toimenpiteiden kohdentaminen edel-
lyttää luotettavaa ja hyvää tietopohjaa ja asiantuntevia tulkintoja. Tieto-
keskus on useita vuosia tuottanut tietoa asuinalueiden eriytymiskehityk-
sestä ja viime vuosina myös eri väestöryhmien väliset terveys- ja hyvin-
vointierot ovat nousseet raportoitavan tiedon joukkoon. 

Tietokeskuksen tulevien vuosien tilasto- ja tutkimusohjelman yhtenä 
strategisena painopistealueena on eri väestöryhmien hyvinvointierojen 
seuranta, joka on osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen la-
kisääteistä kokonaisuutta. Työ, koulutus, sosiaaliset suhteet, asuminen, 
palvelut ja tulonsiirrot luovat mahdollisuuksia ihmisarvoiselle elämälle. 

Helsinkiläisten yleinen tulotaso on muun maan tulotasoa korkeampi, 
mutta väestöryhmien välillä on havaittavissa eroja. Tuloerojen tarkas-
telu väestöryhmittäin ja alueittain tuo näkyväksi sosioekonomisia eroja 
ja yhtäläisyyksiä sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskejä. Pienituloisissa 
perheissä asuvien lasten osuus on korkeampi kuin muualla maassa ja 
lisäksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltajaperheessä. Myös työttömien 
ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Helsingissä, mikä 
välillisesti voi vaikuttaa lasten eriarvoistumiseen.
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Tulevina vuosina tietokeskuksessa tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksista kohdennetuilla tilasto- ja tutkimushank-
keilla. Nuorten hyvinvoinnista on jo julkaistu laaja hyvinvointikertomus 
verkkosivusto ja lasten hyvinvoinnin osalta uusia hyvinvoinnin tietosi-
sältöjä ja seurantaindikaattoreita suunnitellaan tällä hetkellä tieto-
keskuksen johtamana usean viraston yhteistyönä. Tietokeskus on tiivi-
isti mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä välillisesti mu-
kana tiedontuottajana myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma-
työssä. 

Tietokeskus ottaa kokeiluluontoisesti käyttöönsä sähköisen hyvinvointi-
kertomuksen syksyllä 2016. Välineeseen on mahdollista valita eriarvo-
istumista kuvaavia indikaattoreita lasten ja nuorten osalta. Tietosisältöä 
suunnitellaan syksyn aikana tietokeskuksen johtamana usean viraston 
yhteistyönä. Tavoitteena on, että tuotetun indikaattoritiedon avulla ope-
ratiivisessa toiminnassa nykyistä paremmin pystytään asettamaan tie-
toon perustuvia tavoitteita lasten ja nuorten eriarvoistumisen vähentä-
miseksi.  

Tietokeskus on yhteistyössä opetusviraston kanssa tänä keväänä to-
teuttanut koulujen PD-indikaattorien (positiivinen diskriminaatio) päivi-
tyslaskelmat. Valmistelun ohessa on huomattu, että koulujen oppi-
mistuloksiin ja koulujen tilaan liittyvien tietovarantojen keräämistä tulisi 
kehittää ja säännöllistää, jotta erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta 
ja yleisiä kehityssuuntia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Ylei-
semminkin lapsiin ja kouluihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen on 
erittäin tärkeä osa lasten eriarvoisuuden torjuntaa. 

Lasten eriarvoisuuden tilanteen tarkastelu ei ole mahdollista ilman laa-
dukkaita ja säännöllisesti päivitettäviä tietovarantoja ja tutkimusta. Tie-
toon perustuva johtaminen on tietokeskuksen toiminnan ytimessä ja vo-
imme siten tukea tätä tärkeää työtä.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: Puh nro 09 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 82

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden tor-
jumisesta:
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Lasten harrastamisella on monenlaisia myönteisiä hyvinvointivaik-
utuksia, ja etenkin liikuntaharrastusten avulla on mahdollisuus tarjota 
lapsille ja nuorille sellaisia kokemuksia, jotka tukevat heidän tervettä 
kasvuaan ja kehitystään (mm. Pirnes & Tiihonen, 2010). Liikuntavirasto 
on pyrkinyt toteuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mu-
kaista tavoitetta, jonka mukaan jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja nu-
orella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. 

Helsingin eri alueiden eriarvoistumiseen liittyvät riskit on tiedostettu li-
ikuntavirastossa, ja tämä kehityssuunta on pyritty huomioimaan pal-
veluiden suunnittelussa jo useamman vuoden ajan. Liikunnan harrasta-
mattomuus näkyy Helsingissä erityisesti itäisessä Helsingissä ja Pasi-
lassa. Näillä alueilla yli viidennes 20 vuotta täyttäneistä ei harrastanut 
vapaa-ajallaan liikuntaa. Mellunkylässä liikuntaa harrastamattomien 
osuus on THL:n tuottaman kyselyn mukaan 28 prosenttia ja Pasilassa 
24 prosenttia (Helsingin Tietokeskus 2016). Kouluterveyskyselyn 
(2013) perusteella puolestaan tiedetään, että fyysisen aktiivisuuden su-
ositukset täyttyvät kaikkein heikoiten idän ja koillisen alueella. 

Liikuntatoimi on rakentanut viime vuosikymmeninä vetovoimisia liikun-
tapaikkoja ja tukenut muita liikuntahankkeita erityisesti itäisessä 
Helsingissä, jossa liikuntaa harrastetaan suhteessa vähemmän kuin 
muualla Helsingissä. Merkittävimpiä näistä liikuntapaikoista ovat Liikun-
tamylly, Kivikon liikuntapuisto, Kivikon hiihtohalli, Kontulan liikuntapu-
iston tekojääkenttä, Pallomyllyn palloiluhalli, Vuosaaren liikuntapuisto, 
Aurinkolahden uimaranta, Vuosaaren jäähalli ja Arena Centerin Mylly-
puron salibandyhalli sekä lähiliikuntapaikat ja ulkokuntoilulaitteet.

Liikuntavirasto seuraa sekä valtakunnallisia että kaupunkikohtaisia las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin tietolähteitä, ja pyrkii tavoittamaan palveluil-
laan juuri heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset sekä ne, jotka 
eivät vielä hyödynnä liikuntapalveluja terveytensä ja hyvinvointinsa edi-
stämisessä. Tästä syystä etenkin eri alueiden matalan kynnyksen li-
ikuntapalvelutarjontaa on haluttu kehittää. Palveluohjausta eri hallinto-
kuntien välillä pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa erillisten 
hankerahoitusten turvin, jotta erityistä tukea tarvitsevat perheet tai muut 
lasten kanssa toimivat tahot tulisivat tietoisiksi liikuntaviraston palvelu-
ista. 

Vuoden 2012 syksyllä liikuntavirasto aloitti yhdessä opetustoimen 
kanssa valtakunnallisen Liikkuva koulu – ohjelman jalkauttamisen 
helsinkiläisiin peruskouluihin. Ohjelman avulla on tavoitettu lähes kaikki 
helsinkiläiset koululaiset alueesta tai oppilaiden taustoista riippumatta. 
Tällä hetkellä Liikkuva koulu on osa nykyisen hallitusohjelman kärki-
hanketta ”Liikuntaa tunti päivässä”. Liikuntaviraston sitovana talousarvi-
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otavoitteena vuodelle 2016 on, että 85 prosenttia sekä suomen- että ru-
otsinkielisistä perusopetuksen kouluista ovat Liikkuvia kouluja.

Fyysisesti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää tukevat myös li-
ikuntaviraston omat lapsille ja nuorille suunnatut matalan kynnyksen li-
ikuntapalvelumallit (EasySport ja FunAction). Palveluiden kehittäminen 
aloitettiin niin kutsutuilta positiivisen diskriminaation alueilta, joista eten-
kin EasySport on laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisemmin myös 
muita Helsingin alueita. Kevään 2016 aikana toimintaan osallistuville 
lapsille on toteutettu kysely, jonka avulla on haluttu selvittää muun mu-
assa toiminnassa ilmeneviä alueellisia eroavaisuuksia. Vastauksia saa-
tiin yhteensä 515, ja niistä ilmeni, että EasySport-liikuntaan osallistuvi-
en lasten perheissä puhutaan yhteensä 42 eri kieltä. Vastaajista 65 
prosenttia oli sellaisia, joiden kodissa puhutaan ainoastaan suomen ki-
eltä. Osallistujista yli puolet (51 %) ei harrasta liikuntaa urheiluseuras-
sa. Kaikista vastanneista 45 prosenttia ilmoitti, että EasySport-toimin-
nan myötä hengästyttävän liikunnan määrä on lisääntynyt heidän arjes-
saan. Tarve alueellisesti kohdennettuun toimintaan on kyselynkin pe-
rusteella ilmeinen, sillä ryhmäkoot olivat suurimmat idän alueella järjes-
tettävissä ryhmissä. Samalla alueella oli myös eniten niitä (24%), joka 
ilmoittivat, etteivät harrasta EasySport-liikunnan lisäksi mitään muuta. 
Itä oli myös alueista monikielisin; 63 prosenttia somalian kieltä ja 43 
prosenttia arabian kieltä puhuvista vastaajista tuli tältä alueelta.

FunAction-toiminta on yläkouluikäisille nuorille suunnattu edullinen ja 
monipuolinen harrasteliikuntapalvelu. Toiminta on keskittynyt pääsään-
töisesti idän alueelle, mutta lähiöprojektin myöntämän kahden vuoden 
mittaisen hankerahoituksen turvin FunAction – toimintamallia tullaan 
kuluvan vuoden aikana laajentamaan yhdessä nuorisoasiainkeskuksen 
kanssa lännen - ja erityisesti Malminkartanon, Kannelmäen, Haagan ja 
Pitäjänmäen alueelle. Lisäksi liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä 
kehittämään yhdessä kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal 
trainer-toimintamallia”, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista 
ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille, jotka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen 
toimintakyvyn seuranta) huolta herättävän tuloksen. Pilotit mallin ke-
hittämiseksi käynnistyvät kuluvan vuoden syksyllä, ja kehittämistyössä 
tullaan hyödyntämään jo alustavasti testattua yksilöllistä nuorten liikun-
taneuvontaa. Pilottivaiheen kehittäminen tapahtuu aluehallintaviraston 
myöntämän hankerahan turvin. 

Nuorisotutkimusverkoston tuoreimman nuorisobarometrin (2016) mu-
kaan 15 – 29 –vuotiaista nuorista joka kolmas on jättänyt harrastuksen 
aloittamisen rahapulan takia. Helena Huhdan (Nuorisotutkimusseura 
2015) tutkimuksen mukaan työttömän nuoren kaikki aika on vapaa-ai-
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kaa, jolloin myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kiinnikkeet säilyvät tai 
katkeavat. Vapaa-ajalla siis joko selviydytään tai syrjäydytään. Liikunta-
viraston NYT-liikuntahankkeen tavoitteena onkin tarjota toiminta- ja 
työkykyä lisäävää liikuntaa työttömille 17–29-vuotiaille helsinkiläisille. 
Alueellisesti kattava viikoittainen liikuntalajitarjotin tarjoaa eri lajien har-
rastusmahdollisuuksia ja Jump in –liikuntaneuvonta henkilökohtaista 
ohjausta. Asiakaskyselyihin vastanneista Nyt-liikunnan asiakkaista noin 
31 prosenttia oli ilman työ- tai koulutuspaikkaa, noin 41 prosenttia opis-
keli ja noin 28 prosenttia oli työelämässä. Vastanneista kolmannes ei 
harrastanut liikuntaa lainkaan ennen NYT-liikuntaan osallistumista. 

Alueellisesti kohdennetuista hankkeista liikuntavirasto aloittaa syksyllä 
2016 erillismäärärahan turvin myös Aktiivista arkea lähiöissä – hank-
keen, joka kohdentuu Itä-Helsingin kahteen lähiöön, Jakomäkeen ja 
Myllypuroon. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää hyvinvointia 
aktiivisesta arjesta ja yhteisöllisestä tekemisestä sekä vaikuttaa positii-
visesti terveyskäyttäytymiseen osallisuuden ja aktiivisen osallistumisen 
keinoin. Hanketta kohdennetaan erityisesti aktiivisesta toiminnasta 
syrjäytyneeseen tai muuten passiiviseen aikuisväestöön sekä lapsiper-
heisiin, joiden taustalla voi olla mm. vähävaraisuutta, pitkäaikai-
styöttömyyttä tai yksinhuoltajuutta.

Kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla liikuntavirastos-
sa lähdetään kehittämään toimintamallia, jonka avulla pyritään tavoitta-
maan niin turvapaikanhakijoina juuri Suomeen saapuneet kuin jo pi-
dempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat ja monikulttuurisen 
taustan omaavat kaupunkilaiset. 

Kohdennetuista erillishankkeista voitaneen vielä mainita hanke, jonka 
tavoitteena on tarjota liikuntatoimintaa maahanmuuttajataustaisille nai-
sille ja perheen äideille, joilla on esimerkiksi riittämättömän kielitaidon 
tai mahdollisesti myös luku- ja kirjoitustaidottomuuden vuoksi haasteel-
lista löytää tietoa ja palveluja terveydestä ja liikunnasta. Liikuntaryhmät 
kohdentuvat alueille, jossa asuu paljon maahanmuuttajia kuten Itä-
Helsinkiin. 

Monien kehittämishankkeiden lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten 
tarpeet on pyritty huomioimaan liikuntaviraston omassa toiminnassa 
mm. matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestämällä sekä suunnittele-
malla loma-ajan toiminta sellaiseksi, että kaikilla lapsilla olisi mahdolli-
suus osallistua ryhmiin omien valmiuksiensa mukaan. Lisäksi liikuntavi-
rasto tukee ja tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan 
järjestämisessä. Järjestöt tavoittavat omalta osaltaan juuri haasteelli-
semmassa asemassa olevat kuntalaiset. 
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Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä erityisenä painopisteenä ovat 
Helsingin lukuisat lähiliikuntapaikat, jotka sijoittuvat kaupungin eri alu-
eille vähentäen alueiden välistä eriarvoisuutta. Lähiliikuntapaikkojen ta-
voitteena on madaltaa kaupunkilaisten liikunnan harrastamisen kynny-
stä ja innostaa alueiden asukkaita liikkumaan omatoimisesti ja ympäri 
vuoden. Liikuntavirasto on käynnistänyt lähiliikuntapaikoissa uutena 
palvelumuotona kaikille helsinkiläisille suunnatun maksuttoman Liv-ul-
kotreenin. Uudelle matalan kynnyksen palvelumuodolle on ollut selvä 
tarve, ja se on tavoittanut nopeasti laajan asiakaskunnan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vihreän valtu-
ustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta:

Eriarvoisuuden torjunta on tärkeä aihe varhaiskasvatuksen toiminnas-
sa. Kaikkia koskevat yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut osana op-
pimisen polkua tasaavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja ja 
takaavat kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutetun henki-
löstön järjestämään varhaiskasvatustoimintaan.

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määräraha vu-
onna 2016 on 950 000 euroa. Määrärahalla on lisätty hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää, lastentarhanopettajien osuutta hoito- ja kasva-
tushenkilöstöstä sekä palkattu lisää erityislastentarhanopettajia erityi-
sesti niillä asuinalueilla, joilla on nähtävissä lasten kasvuun liittyviä 
riskitekijöitä. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että positiivi-
sen diskriminaation määräraha pidetään jatkossa vähintään vuoden 
2016 tasolla. Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin vuosiin.

Varhaiskasvatuksessa puututaan tehokkaasti erilaisin tukitoimin kas-
vun, kehityksen ja oppimisen haasteisiin sekä ennaltaehkäistään erilai-
sista riskitekijöistä johtuvia ongelmia. Erityisen tuen resursseja kohden-
netaan alueittain eniten tukea tarvitseville lapsille ja tiivis yhteistyö neu-
volan ja muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa auttaa kartoittamaan 
lasten tuen tarpeita. Erityisesti varhaiskasvatuksen, huoltajien ja neuvo-
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lan yhteinen Hyve4-malli ja siihen liittyvä tiedonsiirto päiväkodin ja neu-
volan välillä tuottaa paljon lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tär-
keää tietoa ja auttaa kohdentamaan erilaisia tukitoimia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo Ki-
asman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kaupun-
kia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginorkes-
terin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osallistu-
minen kaupunginorkesterin konserttiin.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli kaikkien lasten 
yhtäläisten oppimisedellytysten turvaamisessa. Esiopetuksesta peruso-
petukseen siirryttäessä nivelvaiheen yhteistyö opetustoimen kanssa on 
tärkeää sujuvan koulun aloittamisen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuk-
sen ja opetustoimen yhteistyössä on kehitetty kouluun siirtymisen pro-
sesseja siten, että kaikkien lasten tarpeet tulevat huomioiduksi.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toi-
mintamalleja kehitetään edelleen myös eriarvoisuuden torjumisen 
näkökulmasta. Keinojen vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää 
osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä. 
Kun puhutaan lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että 
asiat punnittaisiin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään van-
hempien kanssa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan ke-
hittämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Eriarvoisuuden torjumisella on suoria vaikutuksia terveyteen ja hyvinvo-
intiin sekä lasten mahdollisuuteen osallistua tasa-arvoiseen kou-
lutukseen. Yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelut Helsingin eri alu-
eilla ehkäisevät osaltaan lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumista ja ta-
saavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja. Laadukas varhais-
kasvatus edistää lasten sosiaalista, alueellista ja kulttuurista tasa-ar-
voa.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että toisen kappaleen loppuun li-
sätään seuraava lause: Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin 
vuosiin.

Lisäksi lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Kun puhutaan 
lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat punnittaisi-
in mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhempien kanssa 
läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan ke-
hittämisessä.

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Lisäys kohtaan 2 ensimmäisen lau-
seen perään: Eriarvoisuuden torjunnassa täytyy kohdella huonossa 
asemassa/syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä kantasuomalaisia, 
että maahanmuuttajataustaisia lapsia tasavertaisesti. Positiivisen dis-
kriminaation määrärahoista ei saa tulla ohituskaistaa maahanmuuttaja-
lapsille kantasuomalaisten lasten kustannuksella.

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 65
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Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää alueiden eriarvoisuuden torjumista tärkeänä 
tavoitteena. Nuorisoasiainkeskuksen uutta suuntaa valittaessa strategi-
sesti keskeisenä painopisteenä on ollut nimenomaan alueellisen eriar-
voisuuden torjuminen ja alueiden omaleimaisuuden kehittäminen. Yksi 
nuorisoasiainkeskuksen keskeisistä toimintaperiaatteista on, että ”teh-
dään enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän”. 
Tämä edellyttää panostusta alueisiin, joissa lasten ja nuorten riski 
syrjäytyä on suurempi. Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa keskeistä 
on ollut myös hyvä ja toimiva kumppanuus muiden lasten ja nuorten 
kanssa työtä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksessa tiedostetaan se, että nuorten tarpeet vaihte-
levat alueittain Helsingissä. Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tar-
vitaan luotettavaa, monipuolista ja ajantasaista tietoa alueista ja niiden 
asukkaista, erityispiirteistä ja elinolosuhteista. Tähän haasteeseen vas-
tataan muun muassa nuorten hyvinvointikertomuksessa, johon on ke-
rätty avoimen tiedon periaatteella niin tutkimus- ja tilastotietoa kuin nu-
orten ja toimijoiden kokemuksia. Taustalla on ajatus, että erilaista tietoa 
yhdistämällä voidaan saada luotettavampaa tietoa hyvinvointiin vaik-
uttavista tekijöistä. Monipuolisen tiedon ja indikaattoreiden pohjalta voi-
daan seurata alueiden ja tilanteiden kehittymistä sekä ohjata resursseja 
enemmän tarvitseville nuorille ja alueille.   

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että alueiden eriarvoisuuden torjumiseksi 
hallintokuntien välinen yhteystyö on välttämättömyys. Nuorten syrjäyty-
misen ehkäisytyössä toimitaan usein ns. harmaalla vyöhykkeellä, jossa 
asiakkuus ei ole selkeästi minkään hallintokunnan oma tehtävä. Osaa-
mista ja resursointia yhdistämällä voidaan päästä parempaan lopputu-
lokseen ja tarjota ehkäisevää tukea niillä alueilla ja niille nuorille, jotka 
mahdollisesti jäisivät ilman palveluita.

Nuorisoasiainkeskus huomioi alueiden erilaiset tarpeet myös henkilö-
stösuunnittelussa. Parhaillaan nuorisoasiainkeskuksessa kootaan ajan-
tasaista tietoa alueellisista palvelutarpeista ja tarvittavista henkilö-
stömääristä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua varten. Tarkoi-
tuksena on suunnata lisää resursseja alueille, joissa tarve on suurin.

Nuorisotyön tehtävä on turvata kaikille nuorille tasavertaiset mahdolli-
suudet tehdä ja olla, asuinalueestaan riippumatta. Nuorisoasiain-
keskuksen uudistuksen myötä on alueellista kehittämisvastuuta lisätty, 
joka tarkoittaa muun muassa alueellisten yksiköiden vastuuta sen huo-
lehtimisesta, että nuorten mahdollisuudet toteutuvat omalla alueella.  
Näitä mahdollisuuksia ovat; 
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- mahdollisuus muodostaa kaverisuhteita,
- mahdollisuus toimia toisten hyväksi ja vaikuttaa ympäristöönsä,
- mahdollisuus kokea ja toteuttaa kulttuuria,
- mahdollisuus liikuntaan,
- mahdollisuus viettää aikaa muiden nuorten kanssa paikoissa, joihin 
nuoret ovat tervetulleita,
- mahdollisuus saada apua ja tukea,
- mahdollisuus oppia uutta ja vahvistaa omia taitojaan.

Nuorisotyössä alueellista yhteistyötä, paikallisia kokeiluja ja alueille 
jalkautumista lisätään. Alueellisissa nuorisotyön yksiköissä kehitetään 
alueen tarpeiden pohjalta työtapoja ja tarjotaan tukea tarvitseville nuo-
rille aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja 
apua erilaisissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttajiin suunnattu työ on 
nostettu yhdeksi erityiseksi kärkihankkeeksi. 

Yksi tapa vaikuttaa alueiden eriarvoistumisen torjuntaan, on lisätä 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman asuinalueensa kehittä-
miseen ja parantamiseen. Nuorisoasiainkeskuksessa tätä on kehitetty 
soveltamalla osallistavan budjetoinnin mallia Ruutibudjettia (RuBu). Ru-
utibudjetissa nuoret ovat kumppaneina kehittämässä alueiden palvelui-
ta nuorille ja tekemässä aloitteita alueiden parantamiseksi.

Alueellisen eriarvoistumisen kehityksen torjumiseksi tehdään nuorisoa-
siainkeskuksessa kohdennettua nuorisotyötä. Kohdennetulla nuoriso-
työllä tarkoitetaan yksilöiden ja ryhmien kanssa tehtävää syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävää työtä, jota tehdään 
yhdessä muiden kanssa. Kyse on työn tarveperustaisesta kohdentami-
sesta sinne, missä tuen tarvetta on enemmän. Työtä tehdään ehkäise-
västä näkökulmasta, jossa nuoria ohjataan ja tuetaan vaiheessa, jolloin 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti ja nuorisotyöllinen lä-
hestyminen on perusteltua.

Esimerkkejä kohdennetusta nuorisotyön työmuodoista Helsingissä ovat 
sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteisesti toteutettava Luotsi-toimin-
ta sekä opetusviraston kanssa yhteistyössä tehtävä Kaikki Käy Koulua 
– hanke. Kohdennettuja nuorisotyön hankkeita järjestetään myös pai-
kallisesti nuorisotyöyksiköiden ja eri tahojen kanssa yhteistyössä alu-
een tarpeiden perusteella, esimerkiksi alueen koulun ja oppilashuollon 
kanssa yhdessä suunnitellen tai alueella toimivan järjestön kanssa yh-
dessä toteuttaen.

Luotsi-toiminta on nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton monihallintokuntainen malli, joka palvelee yläkouluikäisiä koko 
Helsingin alueella. Sen tavoitteena on hyvinvoiva nuori ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Luotsi-toiminta mahdollistaa nuorille ehkäisevästä 
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näkökulmasta yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea, myönteisiä koke-
muksia ja vapaamuotoisia tilanteita kokea hyväksyntää. Nuorilla raken-
netaan henkilökohtainen tukiohjelma, jossa nuoren kykyjä, taitoja, sosi-
aalista kompetenssia ja osallisuutta vahvistetaan nuoren omista 
lähtökohdista. Tukea viedään nuoren arkeen ja toimintaa tehdään nuo-
ren lähiympäristössä. 

Kaikki käy koulua -hankkeessa viedään ryhmämuotoista tukea kou-
luympäristöön. Työmallissa muodostettavat kasvuryhmät on sisällytetty 
koulun opetussuunnitelmaan valinnaisaineena. Kasvuryhmissä aute-
taan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat, omat 
voimavarat ja vahvuudet ja etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan. 
Toimintaa suunnitaan opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhtei-
styönä alueilla ja kouluissa ilmenneiden tarpeiden pohjalta eniten tarvit-
seville alueille.

Nuorisoasiainkeskuksessa pidetään tärkeänä, että myös tulevan johta-
misjärjestelmän muutoksen ja toimialamuutoksen jälkeen yhteistyön 
mahdollisuudet säilyvät ja tekemisen tapoja ja sujuvuutta kehitetään 
edelleen. Tärkeää on myös panostaa riittävästi resursseja ehkäisevän 
työn ja varhaisen tuen yhteisille rajapinnoille, josta usein kärsivät pe-
ruspalveluiden järjestämisen resurssipaineessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vihreiden ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta esittää, et-
tä talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaimmat ta-
vat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tulisi sel-
vittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös liikuntatoi-
messa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kaupungin toi-
minnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatusviraston 
yhteistyössä, kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös keinojen 
vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella. Kaupunkisuunnittelulla-
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kin on roolinsa, mutta se on liian hidasvaikutteista toimiakseen pääasi-
allisena keinona.

Kaupunginosien tasapainoinen ja hallittu kehittäminen on kaupunkisu-
unnittelun keskeisiä tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella 
luodaan mm. edellytyksiä asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väestöryh-
mien alueelliseen sijoittumiseen, pyritään tasaamaan alueellisia eroja 
sekä tätä kautta ehkäistään asuinalueiden epätasapainoista kehitystä. 
Alueiden eriarvoisuuden ehkäisemiseksi kehittämistoimenpiteitä ja in-
vestointeja tulee kohdistaa entistä koordinoidummin ja samanaikaisesti. 
Toteuttamalla täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä julkisten 
alueiden parantamista, palvelutilojen monipuolistamista sekä toiminnal-
lista ja sosiaalista kehittämistä luodaan hyvät edellytykset eriarvoisuu-
den ennalta ehkäisylle. Muun muassa laadukkaat puistoalueet ja julki-
set tilat, turvallinen arkiympäristö sekä hyvät liikuntamahdollisuudet yh-
dessä hallintamuotojakaumaltaan monipuolisen asuntorakentamisen 
kanssa edistävät alueiden positiivista kierrettä. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto sekä Helsingin lähiöprojekti yhteistyössä muiden virastojen kans-
sa edistävät erilaisten parantamistoimenpiteiden yhteensovittamista 
täydennyskaavoitushankkeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Meri-
Rastilassa vuonna 2014 käynnistynyt laajamittainen alueen kaavoi-
tukseen ja julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävä kaupunkiuu-
distustyö.

Asuinalue koostuu kodin välittömästä ympäristöstä, jossa liikutaan päi-
vittäin. Oman asuinalueen turvallisuus on yksi tärkeimmistä koetun tur-
vallisuuden osa-alueista, ja sen turvallisuus on keskeinen asia arjen vi-
ihtyvyyden ja alueellisen eriarvoisuuden kannalta. Helsingin tieto-
keskuksen vuonna 2015 toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan 
turvattomuuden kokemukset ovat pysyneet asuinalueilla pitkälti enti-
sellä tasollaan, mutta myös positiivista kehitystä on nähtävissä. Esimer-
kiksi Myllypurossa ja Jakomäessä turvattomuuden kokemusten määrä 
on vähentynyt vuoden 2009 mittaustilanteesta. Kummallakin alueella 
on tehty määrätietoista kehittämistyötä alueen täydennysrakentamisen, 
julkisen ympäristön parantamisen sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyn 
osalta. Voidaan katsoa, että Myllypuron laaja-alainen kaupunkiuudistus 
sekä Jakomäen alueen koordinoitu kehittäminen ovat olleet tärkeä te-
kijä myös turvattomuuden kokemusten vähenemiseen.

Asemanseudut, ostoskeskukset sekä puistot ovat keskeisiä asuinym-
päristöjen julkisia ja kaupallisia keskittymiä, joiden laatutasolla on vaik-
utusta asuinalueiden eriarvoisuuteen ja asukkaiden kokemuksiin omas-
ta arkiympäristöstään. Kehittämisen nykyisenä haasteena on etenkin 
toimijoiden laaja kirjo, omistajarakenteen sirpaleisuus sekä osin toi-
sistaan eriävät intressit. Asemanseutuja ja ostareita tulee kehittää voi-
mallisemmin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, valtion ja paikallis-
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ten toimijoiden kanssa. Parantamalla asemanseutujen ja muiden liiken-
teen solmukohtien laatutasoa edistetään eri kulkutapojen hyvää saavu-
tettavuutta, lisätään ihmisten liikkumista omassa arkiympäristössään 
sekä vahvistetaan paikallisten palveluiden edellytyksiä. Yhdessä kau-
punkirakenteen tiivistämistavoitteen kanssa asuinalueet kytkeytyvät ra-
kenteellisesti paremmin toisiinsa, jolloin todennäköisyys myös sosioe-
konomisten ongelmien kasaantumisesta perifeerisiin alueisiin on epäto-
dennäköisempää.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuut-
ta korostava kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöprojekti, joka toimii 
koko esikaupunkivyöhykkeellä. Projekti tukee kaupungin strategian ja 
tavoitteiden toteuttamista. Lähiöprojektin tehtävänä on kiinnittää huomi-
ota alueiden eriarvoisuuden torjumiseen. Toimintakauden 2016-2017 
yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäi-
sy. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa rakennusviraston ja li-
ikuntaviraston kanssa yleisten alueiden kehittämiseksi ja monipuolista-
miseksi sekä kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä alueellisia to-
imintamalleja yhdessä palveluhallintokuntien, kuten nuorisoasiain-
keskuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. 
Esimerkiksi liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteu-
tettavassa lännen liikuntaprojektissa parannetaan lasten ja nuorten li-
ikuntamahdollisuuksia Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haa-
gan alueilla. Lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja syrjäyty-
misen ennalta ehkäisy liikunnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lähiöprojekti osallistuu myös kaupungin lähiörahaston käytön tukemi-
seen yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Lähiörahasto on erillinen in-
vestointirahasto, josta rahoitetaan hankkeita, jotka nostavat Helsingin 
lähiöiden arvostusta parantamalla niiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Keskeisessä 
osassa on alueiden eriarvoisuuden torjuminen. Lähiöprojekti tukee 
hankkeiden valmistelua, hallintokuntien välistä yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa sekä pyrkii varmistamaan hankkeiden etenemisen. 

Alueellisen eriarvoisuuden torjuminen on pitkäjänteistä hallintokuntien 
ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Lähiöprojektilla on tässä työs-
sä tärkeä koordinaattorin, yhteensovittajan ja puolestapuhujan rooli. 
Projekti tukee kaupungin kustannustehokasta resurssien käyttöä kana-
voimalla lähiöalueilta tulevia tarpeita kaupunkitasoiseen keskusteluun, 
kokoamalla yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttamalla yhteistä su-
unnittelua sekä pilotoimalla ja jalkauttamalla toimintamalleja virastojen 
toimintaan. Tärkeässä osassa on täydennyskaavoituksen edistäminen 
ja julkisen ympäristön parantamistoimenpiteiden yhteensovittaminen ja 
koordinointi. 
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Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä  siten, että se 
käsitteli asian Ykp 1 asian Vp 5 jälkeen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 197

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi eriarvoisuuden torjumista koskevasta 
ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä rakennusviraston toiminnasta alueiden tasa-arvoisuuden edistämisessä

Rakennusviraston perustehtävänä on taata toimiva ja turvallinen kau-
punkiympäristö Helsinkiin. Kaupunkiympäristön palveluiden järjestämi-
sessä erityisesti ulkoleikkipalvelut sekä jalankulun ja pyöräilyn ympäri-
stöt koskettavat lapsia ja nuoria. Rakennusvirastolla on käytössään 
useita keinoja pyrkiä mahdollisimman tasapuoliseen alueiden palvelui-
den järjestämiseen huomioiden mm. alueiden kunto, identiteetti sekä 
asukkaiden toiveet ja tarpeet. Osa keinoista on nopeavaikutteisia, mut-
ta myös järjestelmällinen, pitkän tähtäimen suunnittelu- ja ohjelmointi-
työ on tärkeä osa alueiden eriarvoistumisen ehkäisemistä. Yleinen ta-
loustilanteen heikko kehitys asettaa kuitenkin haasteita rakennetun ym-
päristön laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle.

Strategisessa suunnittelussa alueiden tasa-arvoisuuden edistämisen 
keinoja ovat mm. kaupunginlaajuiset palveluiden verkostotarkastelut, 
tuotteita ja palveluja koskevat linjaukset sekä aluesuunnitelmien laati-
minen. Investointien ja ylläpidon ohjelmoinnissa asetetaan painopistea-
lueita ohjaamaan toiminnan resursseja tarpeellisiin kohteisiin. Palveluja 
arvioidaan ja priorisoidaan jatkuvasti, ja samalla pyritään parantamaan 
toiminnan tuottavuutta, jotta esimerkiksi ylläpidon laatutason säilyttämi-
nen nykyisellään olisi mahdollista. Asukkaiden palautteita ja tyytyväi-
syyttä seurataan vuosittain analysoimalla saadut asukaspalautteet se-
kä teettämällä kyselyitä.
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Rakennusvirasto tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien 
kanssa, jotta palvelujen kokonaisuus on linjassa eri toimijoiden kesken. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueiden eriarvoistumisen ehkäisyssä 
lasten näkökulmasta ovat varhaiskasvatusvirasto, liikuntavirasto, ope-
tusvirasto ja lähiöprojekti.

Aluesuunnittelu

Helsingin kaupungin strategiassa on nostettu esiin esikaupunkialueiden 
ja asuinalueiden vetovoimaisuus asukkaiden ja elinkeinoelämän toi-
mijoiden näkökulmasta. Yhtenä toimenpiteenä tähän ovat yleisten alu-
eiden aluesuunnitelmat, joiden pohjalta parannetaan katujen, virkisty-
salueiden ja aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tii-
vistyvässä kaupunkirakenteessa.

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja viherverkosto-
jen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä. 
Sen avulla osaltaan ohjelmoidaan ja suunnitellaan rakennusviraston to-
imintaa ja taloutta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katujen ja viheralu-
eiden ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien pal-
veluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireelli-
syysjärjestys. Suunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkai-
den ja elinkenoelämän toimijoiden kanssa. Tarpeita alueen kehittämi-
seksi kerätään järjestelmällisellä kuntokartoituksella, asukaskyselyillä ja 
gallupeilla sekä erilaisten työpajojen ja vuorovaikutustilaisuuksien avul-
la. Esimerkiksi alueen kouluja innostetaan lähtemään mukaan aluesu-
unnitteluun ja työstämään kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten 
omasta elinympäristöstä.

Verkostotarkastelut ja linjaukset

Verkostosuunnittelun ja palvelulinjausten avulla pyritään takaamaan 
tasapuolinen palveluverkosto koko kaupungissa ja myös pitämään pal-
velujen laatutaso samana. Palvelulinjaukset laaditaan käyttäjiä kuun-
nelleen, ja esimerkiksi skeittiohjelmassa määritellyt korjattavat ja uu-
disrakentamiskohteet on kerätty käyttäjien palautteiden perusteella. 
Verkostotarkastelujen ja aluesuunnittelun avulla pyritään turvaamaan ja 
havaitsemaan epäkohdat myös palveluihin johtavissa jalankulun ja 
pyöräilyn reiteissä. Käyttäjien palaute muun muassa ulkoilureittien tur-
vattomuuteen ja valaistuksen puutteellisuuteen liittyen voidaan huomio-
ida aluesuunnittelussa esiin nousevien hankkeiden ja hoitotoimenpitei-
den täsmentämisen myötä.

Katu- ja viheralueiden ylläpito

Vaikka katu- ja viheralueet laajenevat rakentamisen myötä, uusien alu-
eiden ylläpitoon ei määräraharaamissa ole vastaavaa varausta. Katu- 
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ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pyritään kuitenkin pitämään pääo-
sin nykytasolla, mikä vaatii panostamista palvelujen järjestämisen ja tu-
ottavuuden parantamiseen. Ylläpitoon osoitettujen määrärahojen riittä-
vyyttä turvataan mm. lisäämällä kilpailuttamalla hankittujen palveluiden 
osuutta. 

Alueiden tasa-arvoisuutta pyritään edistämään ylläpitämällä eri puolilla 
Helsinkiä edustuspuistoja ja erikoiskohteita, kuten kartanoympäristöjä. 
Aluekeskusten, kuten Malmi ja Itäkeskus, puhtaanapidon taso on pidet-
ty samalla tasolla kantakaupungin kanssa. Lapsille tärkeiden leikkialu-
eiden turvallisuutta tarkastetaan säännöllisesti, ja leikkialueiden väline-
valikoima pyritään pitämään kattavana alueesta riippumatta. Leikkipu-
istotoiminnan osalta järjestetään säännöllisesti tapaamisia varhaiskas-
vatusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Asukkaiden vastuunottoa lä-
hiympäristöstä pyritään vahvistamaan tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua yleisten alueiden hoitoon esimerkiksi puistokummeina tai tal-
kootoiminnassa.

Lähiöprojekti ja lähiörahasto

Helsingin kaupungin lähiöprojektin ja lähiörahaston avulla rakennusvi-
rasto on pystynyt toteuttamaan erityisesti esikaupunkialueilla kun-
nostus- ja perusparannushankkeita, joille ei muutoin olisi nykyisellä re-
sursoinnilla löytynyt rahoitusta viraston investointibudjetista. Lähiöpro-
jektin ja rakennusviraston yhteishankkeiksi on nostettu kohteita, jotka 
ovat osa paikallista identiteettiä ja asukkaille tärkeitä. Lähivuosien 
hankkeita ovat olleet erilaiset yhteisölliset taideprojektit (esimerkiksi 
alueen nuorten erityispanostuksella toteutettu Jakomäen taidealikulku 
Broda) sekä leikkipuistojen tai kävelykatu- ja aukioalueiden kunnostus-
hankkeet eri puolilla Helsinkiä. Hankkeiden mahdollistamisen lisäksi lä-
hiöprojektilla on merkittävä rooli hallintokuntia yhdistävänä ja tiedon-
vaihtoa lisäävänä toimijana, jonka kautta käyttäjähallintokuntien, alueen 
asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet on mahdol-
lista tuoda kootusti toteuttavien hallintokuntien tietoon. Lähiöprojekti on 
rakennusviraston keskeinen kumppani eriarvoistumisen vähentämises-
sä ja alueiden tasapuolisen kohtelun mahdollistajana.

Vuonna 1996 perustetun lähiöprojektin kuudes toimintakausi alkoi vuo-
den 2016 alusta. Uusi kausi kestää kaksi vuotta, mikä antaa mahdolli-
suuden arvioida projektin toimintaa osana seuraavan valtuustokauden 
strategiakokonaisuuden valmistelua. Nykyisellä toimintakaudella lähi-
öprojekti keskittyy aluekohtaisiin sekä erilaisiin syrjäytymistä ennaltaeh-
käiseviin pilotteihin ja teemallisiin kokonaisuuksiin, kuten asemaseutui-
hin. Kohdealueina ovat erityisesti Meri-Rastila, Jakomäki, Malmi, 
Malminkartano, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. Lähiöprojektin tavoittee-
na on edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakau-
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pungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi 
alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokunti-
en, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuorovaikutus

Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteistyötä 
alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, ja asuk-
kaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnittelun alkuvai-
heessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdollisuudet osal-
listua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Siksi 
vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ihmiset jo ovat. Suun-
nittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista saatuja hyviä kokemuksia 
tulee laajentaa osallisuuden edistämiseksi.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän ehdotus: Lisätään lausuntoehdotuksen uudeksi viimeiseksi 
kohdaksi  otsikolla "Vuorovaikutus" oleva seuraava teksti:

 "Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteis-
työtä alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, 
ja asukkaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota siihen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdolli-
suudet osallistua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riip-
pumatta. Siksi vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ih-
miset jo ovat. Suunnittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista 
saatuja hyviä kokemuksia tulee laajentaa osallisuuden edistämisek-
si."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 242
Den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen om bolagi-
sering av affärsverket Helsingfors stads servicecentral

HEL 2016-001414 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Hannele Luukkainen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Ledamoten Hannele Luukkainen understödd av ledamoten Ulla-Marja 
Urho föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet 
för ny beredning utgående från att utgående från att affärsverket 
Helsingfors stads servicecentral bolagiseras, eftersom det i bolagsform 
kan fungera bättre på en konkurrensutsatt marknad i framtiden.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
affärsverket Helsingfors stads servicecentral bolagiseras, eftersom det i 
bolagsform kan fungera bättre på en konkurrensutsatt marknad i framti-
den.

Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nu-
utti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, 
Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Henrik Nyholm, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Strani-
us, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville 
Ylikahri
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Nej-röster: 21
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja 
Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuu-
likki Vuorinen

Blanka: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Jarmo Nieminen, Mika Raatikainen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Hannele Luukkainen ym. valtuustoaloite Kvsto 3.2.2016 asia 11

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hannele Luukkainen och 20 andra ledamöter preciserar en 
motion som Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckte 9.12.2015 och 
föreslår på de grunder som nämns i den aktuella motionen att affärs-
verket Helsingfors stads servicecentral ska bolagiseras under år 2016. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsfullmäktige beslutade 8.10.2014 (322 §) om organisering av af-
färsverket Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller. Staden kon-
staterades ha ett strategiskt intresse i fråga om den bespisning vid läro-
inrättningar, daghem och sjukhus och de måltider för äldre som omfat-
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tas av affärsverket servicecentralens verksamhet med mattjänster, li-
kaså i fråga om servicecentralens telefon- och välbefinnandetjänster. 
Om servicecentralen är ett internt affärsverk fås dessutom den ekono-
miska fördel med elevbespisningen som hänför sig till mervärdesbe-
skattningen.

Stadsfullmäktige behandlade 25.5.2016 (141 §) Samlingspartiets full-
mäktigegrupps gruppmotion om bolagisering av affärsverket Helsing-
fors stads servicecentral och beslutade då i enlighet med stadsstyrel-
sens förslag anse motionen vara slutligt behandlad.

Det har efter beslutet om organiseringen av affärsverket Palmias verk-
samhets- och förvaltningsmodeller och stadsfullmäktiges behandling av 
gruppmotionen inte skett sådana ändringar som förespråkar en bolagi-
sering av funktionerna som lämnades i affärsverksform. En bolagise-
ring av affärsverket servicecentralen är inte motiverad under år 2016 
med beaktande av mattjänsternas och välmåendetjänsternas strategis-
ka betydelse för staden, förnyandet av mattjänstkonceptet som är un-
der beredning och ökandet av konkurrensutsättningen av mattjänster 
som det redan fattats ett beslut om. Dessutom är beredningen av sta-
dens ledarskapsreform och den riksomfattande vårdreformen på gång 
för närvarande. Det är ändamålsenligt att granska affärsverket service-
centralens ställning på nytt i samband med stadens nästa strategipro-
gram.

Det finns tills vidare inte tillräckligt med erfarenheter om hur Palmia 
Ab:s verksamhet, som i och med övergångsarrangemanget stegvis 
kommer att flyttas helt och hållet till marknaden, fungerar på markna-
den för att dra slutsatser om ändamålsenligheten av att bolagisera af-
färsverket servicecentralen. Övergångstiden för bolagiseringen löper 
som bäst och konkurrensutsättningarna som gäller de tjänster som sta-
den köper av bolaget har ännu inte kommit i gång.

Enbart som stadens interna aktör kan affärsverket servicecentralen ut-
öva och utveckla sin verksamhet utifrån de utgångspunkter som är vik-
tiga med tanke på stadskoncernshelheten (driftsäkerhet, kvalitet, kost-
nadseffektiv verksamhet).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Hannele Luukkainen ym. valtuustoaloite Kvsto 3.2.2016 asia 11
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 775

HEL 2016-001414 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannele Luukkaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

12.09.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

Palautetaan uuteen valmisteluun niin, että käynnistetään Helsingin kau-
pungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittäminen.

Kannattaja: Lasse Männistö

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesi-
kansa

Ei-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Silvia Modig, Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 4  (2 poissa).
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 243
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om ett ställe för 
turistmarknadsföring på flygplatsen

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad i samarbete med Esbo stad, Vanda stad, Nylands 
förbund och Visit Finland ska vidta åtgärder som resulterar i ett andra 
ställe för turistinformation och -marknadsföring på flygplatsen, i transit-
området. Tanken är att personalen på marknadsföringsstället ska pre-
sentera Helsingforsregionen för transitpassagerarna som ett intressant 
turistmål och informera om turistföretagens tjänster.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen påpekar att Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, 
Nylands förbund och Visit Finland finansierar verksamheten på stället 
för regional turistinformation i ankomsthall T2 på Helsingfors-Vanda 
flygplats. Lokalen ägs av Finavia Abp, och verksamheten sköts av 
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Helsingin Markkinointi Oy, som är i Helsingfors stads ägo. Det föreslås 
i motionen att Helsingfors stad i samarbete med de ovannämnda ska 
vidta åtgärder som resulterar i ett andra ställe för turistinformation och -
marknadsföring på flygplatsen, i transitområdet. Tanken är att persona-
len ska marknadsföra Helsingforsregionen till transitpassagerarna och 
informera t.ex. om möjligheten att ta tåget in till Helsingfors centrum för 
att shoppa och se sig om i staden. 

De som finansierar informationsstället på flygplatsen behandlade för-
slaget vid ett möte 18.5.2016. De är inte beredda att satsa på ett andra 
informationsställe och anser det inte vara ändamålsenligt med ett be-
mannat ställe på transitsidan. Finavia Abp tror inte heller att ett ställe 
för enbart turistinformation är till nytta i gateområdet. Däremot skulle en 
upplevelse som sätter spår i minnet och kan integreras med reseupple-
velsen vara betydligt värdefullare. Finavia Abp önskar att ett eventuellt 
upplevelseställe används för marknadsföring av hela landet och inte 
bara en del.

Finansiärerna i regionen anser att ett upplevelsebetonat ställe med 
Stopover Finland-tema är en bra lösning förutsatt att finansieringen kan 
ske inom ramen för det pågående Stopover Finland-projektet. Ett ge-
mensamt önskemål är att stället kompletterar servicehelheten på flyg-
platsen på ett nytt och originellt sätt. Helsingin Markkinointi Oy fortsät-
ter diskussionen med Visit Finland och Finavia Abp utifrån detta. Om 
resurserna på informationsstället i ankomsthallen räcker till, är det möj-
ligt för de anställda att göra ett slags pop up-besök på stället på transit-
sidan i det fall att stället blir verklighet. 

Enligt utredningar gjorda av Finavia Abp har största delen av transit-
passagerarna rest via flygplatsen tidigare. Detta betyder att allt som gör 
Stopover Finland och Helsingfors synliga på flygplatsen kan tänkas loc-
ka till ett stopp i Helsingfors under nästa resa. Helsingin Markkinointi 
Oy utreder möjligheterna till ökad synlighet för Helsingfors på de digita-
la reklamkanalerna för flygplatsen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 773

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 244
Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om uppmärksam-
mande av Finlands 100-årsjubileum

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Maija Anttila och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors som Finlands huvudstad ska uppmärksamma landets 
100-årsjubileum på följande sätt: 1) Tölöviksparken döps om till Själv-
ständighetsparken. 2) Helsingfors organiserar och bekostar en kompo-
sitionstävling för jubileet Finland 100 år i syfte att få fram en jubileums-
hymn eller ett motsvarande jubileumsverk som sedan framförs i Musik-
huset vid någon självständighetsfest som ordnas av staden.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

1)      Nuvarande Tölöviksparken föreslås bli omdöpt till Självständig-
hetsparken.

Stadsstyrelsen framhåller att en princip i stadens namnplanering är att 
etablerade och lokalhistoriskt betydelsefulla namn ändras endast i det 
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fall att detta är absolut nödvändigt exempelvis för räddningssäkerhe-
tens skull eller med anledning av problem i adressystemet. Om etable-
rade namn ändras blir det också kostnader och dessutom förvirring och 
olägenheter långt in i framtiden. Ett viktigt rättesnöre i namnplaneringen 
är med andra ord att namnen ska vara permanenta och ha historiskt 
djup.  

En park med namnet Itsenäisyydenpuisto–Självständighetsparken finns 
redan i Åggelby. Namnet kom till 1992 på initiativ av veteranorganisa-
tionerna. Namn med samma förled ska användas för platser i omedel-
bar närhet av varandra. Självständighetsparken i Åggelby gör att namn-
temat inte ska användas i andra delar av huvudstadsregionen.

2)      Helsingfors föreslås organisera och bekosta en kompositionstäv-
ling för jubileet Finland 100 år i syfte att få fram en jubileumshymn eller 
ett motsvarande jubileumsverk som sedan framförs i Musikhuset vid 
någon självständighetsfest som ordnas av staden.

Stadsstyrelsen framhåller att en tävling kräver ingående planering och 
organisering och en egen budget. En tävling är inte längre möjlig tids-
mässigt eftersom kompositionsarbete och tävlingsproduktion är omfat-
tande processer. Helsingfors stadsorkester beställer två stora verk av 
finländska nutida kompositörer och framför dem som en del av jubile-
umsåret 2017. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Anttila Maija ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 12

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 774

HEL 2016-004458 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 245
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om kaféverk-
samhet på Vasaskvären

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans med 
byggnadskontoret utreder möjligheten att ordna säker tillgång till 
elektricitet på Vasaskvären (Piritori), så att exempelvis ett tält-
kafé kan verka där och andra försäljningsplatser inrättas i enlig-
het med stadens anvisningar. (Tuomo Valokainen)

Behandling

Ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Jukka Järvi-
nen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans med 
byggnadskontoret utreder möjligheten att ordna säker tillgång 
till elektricitet på Vasaskvären (Piritori), så att exempelvis ett 
tältkafé kan verka där och andra försäljningsplatser inrättas i 
enlighet med stadens anvisningar.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans 
med byggnadskontoret utreder möjligheten att ordna säker tillgång till 
elektricitet på Vasaskvären (Piritori), så att exempelvis ett tältkafé kan 
verka där och andra försäljningsplatser inrättas i enlighet med stadens 
anvisningar.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kan-
tola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Lan-
dén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Hanna Mit-
hiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuu-
likki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Mika Raatikainen

Blanka: 14
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Hannele Luukkainen, Lasse Männi-
stö, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, 
Osku Pajamäki, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomo Valokainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite
2 Ketterien kioskien myyntipaikka 16 - Vaasanpuistikko

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 22 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att möjligheten till kaféverksamhet på Vasaskvären ska utredas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och påpekar att det finns en 
plats för glassförsäljning på Vasaskvären och att Vasaskvären är ett av 
de ställen där försäljning i mobila kiosker är tillåten. Eftersom tillgång till 
el saknas är intresset för en försäljningsplats inte så stort. Byggnads-
kontoret utreder möjligheten till eltillgång.

De gällande avtal som byggnadskontoret träffat om kiosker går ut år 
2020. Nästa konkurrensutsättning kan omfatta kaféverksamhet.

Det är meningen att byggnadskontoret, stadsplaneringskontoret och af-
färsverket trafikverket hösten 2016 tillsammans ska utreda hur Vasask-
vären kan göras trivsammare på lång sikt. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite
2 Ketterien kioskien myyntipaikka 16 - Vaasanpuistikko

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 776
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HEL 2016-001419 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 26.04.2016 § 166

HEL 2016-001419 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa mainitut Hakaniemen, Töölön ja Kauppatorin torit 
ovat Tukkutorin hallinnoimia kaupallisia toreja. Vaasanpuistikko on ylei-
nen puistoalue, jota hallinnoi rakennusvirasto. Rakennusvirasto pyrkii 
toiminnassaan mahdollistamaan elävän ja monipuolisen kaupunkikult-
tuurin luomalla toimintaedellytykset eri toimijoille huomioiden asukkai-
den, liike-elämän ja sidosryhmien toiveet ja tarpeet.

Rakennusvirasto tekee vuokrasopimuksia kioskeille, silloin kun on kyse 
yleisestä katu- tai puistoalueesta. Pysyvistä kioskipaikoista yleisille alu-
eille päätetään kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston 
ja rakennusviraston yhteistyössä.

Kioski- ja vaunumyyntipaikkoja määriteltäessä Vaasanpuistikkoon on 
osoitettu jäätelönmyyntipaikka. Kyseinen myyntipaikka oli tammikuun 
kioskipaikkatarjouskilpailussa mukana, ja paikasta jätettiin yksi tarjous. 
Näillä näkymin kesällä 2016 paikalla harjoitetaan jäätelömyyntiä, joka 
varmasti osaltaan tasapainottaa kyseistä ympäristöä.

Vaasanpuistikko on myös yksi ketterien kioskien myyntipaikoista (liite 
1) ja käytettävissä on lähes koko aukion alue klo 7.00 - 19.00 ja 19.00 - 
6.00 välisinä aikoina. Ketterien kioskien toimintamahdollisuuksia kysei-
sellä alueella ollaan kehittämässä. Sähkönsaantimahdollisuus kysei-
sellä myyntipaikalla tulisi edistämään myyntipaikan houkuttelevuutta ja 
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lisäämään tarjontaa alueella, jonka voidaan olettaa myös tasapainotta-
van kyseistä ympäristöä.

Rakennusvirasto on parhaillaan uusimassa alueen valaistuksen LED-
valaistukseksi. Tämäkin osaltaan piristää aluetta ja luo enemmän tur-
vallisuuden tunnetta pimeään aikaan.

Valtuustoaloitteessa mainitulla periaatteella toimivan kahvilateltan pitä-
misen mahdollistaminen alueella on kannatettava lyhyen tähtäimen toi-
menpide edellyttäen, että toiminta voidaan järjestää markkinaehtoisesti.

Pidemmän aikavälin suunnitelman kyseisen alueen kehittämiseksi 
tähtäävän hankeohjelman laatimisen yhteydessä syksyllä järjestetään 
yleisötilaisuus, johon kutsutaan kaikki alueen kehittämisestä kiinnostu-
neet osapuolet.

Käsittely

26.04.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 8 kohta: 
"hankeohjelman laatimisen jälkeen" muotoon "hankeohjelman laatimi-
sen yhteydessä".

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
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§ 246
Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om papperskorgar

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite
2 Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nina Huru och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska placera ut fler papperskorgar i närheten av den byggarbets-
plats i Bortre Tölö där en parkeringshall är under byggnad.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och meddelar att byggnads-
kontoret har låtit placera ut tre tillfälliga papperskorgar i hörnet av Tölö-
gatan och Stengårdsgatan.

Det har inte ansetts vara ändamålsenligt att göra separata kartor över 
tillfälliga papperskorgar. Om papperskorgar måste flyttas bort med an-
ledning av arbete på en gata eller inom ett allmänt område, kan den 
som ansvarar för arbetet vid behov förpliktas att placera ut tillfälliga 
papperskorgar på platsen. 
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite
2 Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 777

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 05.04.2016 § 128

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmauksessa sijaitseva puistoalue ja 
sen ympärillä kulkeva jalkakäytävä ovat kokonaisuudessaan kiinteistö-
viraston vuokraamalla työmaa-alueella. Puiston ja jalkakäytävien käyttö 
on estynyt työmaan ajan. Valtuustoaloitteessa mainitut roska-astiat si-
jaitsevat myös kyseisellä vuokra-alueella.

Rakennusvirasto on selvittänyt mahdollisuutta lisätä alueelle tilapäisiä 
roska-astioita, jotta kaupungin siisteys ja viihtyvyys voidaan turvata 
myös Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy:n työmaan aikana. Työmaan ur-
akoitsija lisää alueelle kolme tilapäistä roska-astiaa, yhden Töölönka-
dulle ja kaksi Kivelänkadulle liitteen 3 kartan mukaisille paikoille.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
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§ 247
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om förhindran-
de av trafik med motorfordon på Lidmalmens idrottsplan

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 21 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att obehörigt tillträde med bl.a. motorfordon till Lidmalmens idrotts-
plan ska förhindras.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Tillträde för fordon till idrottsplanen vid korsningen Trädesstigen/Halm-
stigen i Lidmalmen förhindras med naturstenar i de oinhägnade hörnen 
av planen – gångtrafik förhindras inte. Planen blir då så lugn som den 
bör vara enligt motionen. Om hörnen blev helt slutna skulle folk inte ha 
tillträde till planen och kunna använda den utan begränsningar. Gång-
trafik måste alltså vara möjlig. Bredvid planen finns en skola och ett 
daghem, och därifrån är det lätt att gå till de öppna hörnen.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 778

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 341

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Ajoneuvojen pääsy Töyrynummella Kesantopolun ja Olkipolun kulmas-
sa sijaitsevalle urheilukentälle estetään asettamalla kentän aitaamatto-
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miin kulmiin luonnonkivet, jotka mahdollistavat jalankulun kentälle. Kul-
mien sulkeminen kokonaan rajoittaisi ihmisten pääsyä kentälle ja mah-
dollisuuksia käyttää sitä. Kentän vieressä sijaitsee koulu ja päiväkoti, 
joista on kulkuyhteydet kentän avoimiin nurkkiin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi
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§ 248
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om skoltrans-
porterna för specialelever med två olika hemadresser

HEL 2015-011010 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt kräva att också ett förslag om och 
en kostnadskalkyl för en modell som möjliggör transport av specialele-
ver från två adresser ska beredas för den ansvariga nämnden eller 
sektionen nästa gång som skoltransporterna för specialelever konkur-
rensutsätts. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska vidta de åtgärder som krävs för att specialbarn som har 
rätt till skoltransport och bor hos den andra föräldern en del av tiden 
ska få skoltransport också från distansförälderns hem.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen återremitterade 16.5.2016 (468 §) motionen för ny be-
redning med uppmaningen att staden skulle utreda hur många av bar-
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nen med specialtransport som bor på två adresser och hur skoldagarna 
fördelar sig mellan adresserna. Samtidigt skulle det utredas hurdana 
merkostnader staden får om specialtransporten byggs ut. Stadsstyrel-
sen hänvisar till ett utlåtande från utbildningsnämnden och påpekar att 
utbildningsverket nu har gjort en sådan utredning som stadsstyrelsen 
krävt.   

Det är fastslaget i lagen om grundläggande utbildning att kommunens 
skyldighet att ordna undervisning är bunden vid boendet. Följande är 
angivet i lagen: "Undervisningen i kommunen skall ordnas så att ele-
vernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra under-
visningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och 
korta för eleverna som möjligt." Eleverna anvisas en närskola utifrån 
boendeadressen, och den i 32 § beskrivna rätten till stöd för skolresor 
baserar sig också på denna adress.

När det gäller gemensam vårdnad bestäms barnets boende genom la-
gen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Lagen utgår från 
att barnet alltid bor hos den ena föräldern trots att vistelse- och um-
gängesrätten i praktiken kan vara så omfattande att barnet faktiskt bor 
på två ställen.

Helsingforselever som inte klarar av att åka till och från skolan med kol-
lektiva färdmedel kan beviljas taxitransport på basis av ett psykolog-, 
skolkurators- eller läkarutlåtande. Individuell skoltransport kan beviljas 
endast på basis av ett läkarutlåtande. Att en elev får specialundervis-
ning räcker alltså inte till för att taxitransport ska beviljas.

För närvarande får 1 040 elever specialtransport. Vårdnadshavarna bor 
i 249 fall på varsin adress. Minst ca 24 % av eleverna behöver trans-
port till två adresser.

Utbildningsverket har konkurrensutsatt transporterna, och elever i en 
och samma skola kan transporteras av flera företagare. Transportföre-
taget bestämmer enligt avtalet körvägen. Elevernas transportbehov, 
säkerheten och skolornas läsordningar beaktas vid planeringen.

De barn som behöver transport hör till familjer i mycket olika situatio-
ner. Barnet kan bo hos distansföräldern mindre än varannan vecka, 
barnet kan bo hos den andra föräldern olika mycket olika månader, och 
den andra föräldern kan bo i en annan stad.

De totala kostnaderna för transporterna har de senaste två åren upp-
gått till ca 5 mn euro om året. Det genomsnittliga priset för en elev blir 
ca 30 euro per dag för gemensam transport och ca 70 euro per dag för 
individuell transport. Kostnadseffekterna har bedömts tillsammans med 
tjänsteproducenterna. Transport till två adresser orsakar avsevärda 
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materiel-, personal- och körvägsförändringar för tjänsteproducenterna, 
som med andra ord behöver fler bilar och chaufförer och får mer kom-
plicerade körvägar. Transportpriserna beräknas öka med upp till 35 %, 
vilket innebär en kostnadsökning på minst 1,9 mn euro för utbildnings-
verket. Den andra vårdnadshavaren bor i ca 45 fall utanför Helsingfors, 
och likabehandlingsprincipen innebär att transporten inte kan begrän-
sas till Helsingfors. Transport utanför Helsingfors ökar de beräknade 
kostnadseffekterna. 

Utbildningsverket kan inte förutse hur skoldagarna fördelar sig mellan 
vårdnadshavarnas adresser eftersom vårdnadshavare med gemensam 
vårdnad beslutar var barnet ska bo.

Det nuvarande transportsystemet baserar sig på en modell med fasta 
transporter, vilken gör barnen tryggare eftersom de känner chauffören. 
Om ett barn ska transporteras till två adresser blir den nuvarande mo-
dellen med samma chaufför varje gång så gott som omöjlig att tillämpa.

Enligt ett beslut från högsta förvaltningsdomstolen är kommunen inte 
skyldig att ordna avgiftsfri skoltransport för den tid ett barn vistas hos 
den förälder som barnet inte bor hos, inte heller att bevilja tillräckligt 
stöd för att skjutsa eller följa barnet till den skolplats som anvisats uti-
från boendeadressen. 

Utbildningsnämnden bedömer enligt utlåtandet att det rådande ekono-
miska läget inte tillåter att elever börjar transporteras också till sin and-
ra adress.

Stadsstyrelsen anser att utredningen ovan är tillräcklig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 809



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 243 (304)
Stadsfullmäktige

Sj/13
28.09.2016

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

HEL 2015-011010 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää edellyttää, että erityislasten koulu-
kuljetuksia seuraavan kerran kilpailutettaessa kilpailutuksesta vastaa-
valle lautakunnalle tai jaostolle valmistellaan esitys ja kustannusarvio 
myös mallista, joka mahdollistaisi erityislasten kuljetukset kahdesta 
osoitteesta.

Käsittely

19.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mu-
kaisesti.

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisäys toisen kappaleen (2) jälkeen:

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää edellyttää, että erityislasten koulu-
kuljetuksia seuraavan kerran kilpailutettaessa kilpailutuksesta vastaa-
valle lautakunnalle tai jaostolle valmistellaan esitys ja kustannusarvio 
myös mallista, joka mahdollistaisi erityislasten kuljetukset kahdesta 
osoitteesta.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

12.09.2016 Pöydälle

16.05.2016 Palautettiin

09.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 02.02.2016 § 11

HEL 2015-011010 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että erityislapsille, jotka asuvat osan 
ajasta toisen vanhemman luona, järjestettäisiin koulukuljetus myös etä-
vanhemman luota. Tilanne on haasteellinen näille perheille ja asia on 
noussut esille aikaisemminkin.

Koulukuljetusta tarvitsevien lasten perheiden tilanteet ovat hyvin erilai-
sia. Myös lapsen asuminen toisen vanhemman luona voi kuukaudessa 
vaihdella, joka hankaloittaisi kuljetusjärjestelyjä. Eroperheistä toinen 
vanhempi voi asua myös Helsingin ulkopuolella.

Opetusvirasto ei saa rekistereistä tietoa, kuinka moni erityisluokalla ja 
erityiskuljetuksessa oleva asuu tällaisissa perheissä, joten mahdollisia 
kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida. 

Erityiskuljetusten piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta, joita hoitaa 7 
eri kuljetusyritystä. Kuljetukset on kilpailutettu ja sopimuksen mukaan 
kuljetusyritys vastaa kuljetusten reitittämisestä. Koulun oppilaita voi kul-
jettaa useampi yrittäjä. Koulukuljetusten reititysten suunnittelussa 
joudutaan ottamaan huomioon oppilaiden kuljetustarpeet sekä koulujen 
lukujärjestykset ja niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi oppilaiden kou-
lukuljetusten reititys on toteutettava aina ottamalla huomioon mm. tur-
vallisuusnäkökohdat.

Mahdollisuus hakea oppilasta myös toisesta osoitteesta lisää entise-
stään kuljetuksissa huomioon otettavien muuttujien määrää ja tämä voi 
edelleen venyttää kuljetusaikaa, heikentää kuljetusten laatua ja mah-
dollisuutta esim. vakiokuljettajiin. Kuljetusten tarjoajat arvioivat mahdol-
lisen muutoksen lisäävän koulukuljetuksista aiheutuvia kustannuksia 10 
prosentista jopa 30 prosenttiin. Vuoden 2016 tulosbudjetissa eikä voi-
massa olevissa sopimuksissa ole varauduttu koulukuljetusten laajenta-
miseen.

Koulukuljetusten kokonaiskustannus oli vuonna 2014 n. 5 miljoonaa 
euroa. Alustavan tiedon mukaan vuonna 2015 taksikuljetusten kustan-
nuksiin käytettiin arvioilta noin 5 miljoonaa euroa. Yhteiskuljetuksen 
keskimääräinen hinta oppilasta kohden on n. 30 euroa päivässä. Hen-
kilökohtaisen kuljetuksen hinta puolestaan on n. 70 euroa päivässä op-
pilasta kohden.
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Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu 
asumiseen (4 §). Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat 
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen si-
jainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia 
ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella (6 
§), jonka mukaan määräytyy myös oikeus 32 §:n mukaiseen koulumat-
kaetuuteen. Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Mainittu laki läh-
tee siitä, että lapsi asuu aina toisen vanhemman luona, vaikka käytän-
nössä oleskelu/tapaamisoikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja, että 
vaikuttaa siltä, että lapsi asuu kahdessa paikassa. (Laki lapsen huollos-
ta ja tapaamisoikeudesta 7 § ja 9 §)

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan kunnalla ei ollut lap-
senoleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona ei asu, velvollisu-
utta perusopetuslain 32 §:n nojalla järjestää hänelle maksutonta koulu-
kuljetusta tai myöntää hänen kuljettamistaan tai saattamistaan varten 
riittävää avustusta kunnan lapsen asuinosoitteen perusteella osoitta-
maan koulupaikkaan. Edelleen KHO:n ratkaisun mukaan tämä, ei lou-
kannut perustuslain 16 §:n 1 momentin mukaista oikeutta maksutto-
maan perusopetukseen eikä lapsen oikeutta tavata sitä vanhempaan-
sa, jonka luona ei asu.

Edellä todetun perusteella kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää op-
pilaidenkuljetuksia sen vanhemman luota, jossa lapsi ei asu. Taksikul-
jetus voidaan Helsingissä myöntää niille oppilaille, jotka eivät selviydy 
koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä psykologin, koulukuraattorin 
tai lääkärinlausunnon perusteella. Henkilökohtainen koulukuljetus voi-
daan myöntää vain lääkärinlausunnon perusteella. Se, että oppilas on 
erityisopetuksessa, ei pelkästään oikeuta esim. taksikuljetukseen.

Edellä todetun perusteella opetuslautakunta katsoo, että tässä talou-
dellisessa tilanteessa koulukuljetusten laajentaminen oppilaan toiseen 
osoitteeseen ei ole mahdollista.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmistelta-
vaksi. 

Kannattajat jäsenet Hertzberg, Nyman

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jäsen Jalovaaran palautusehdotus

Jaa-äänet: 6
jäsenet Korolainen, Nordman, Palm, Raittinen, Sazonov, puheenjohtaja 
Krohn

Ei-äänet: 4
jäsenet Hertzberg, Jalovaara, Nyman, Rode

Tyhjä: 1
jäsen Leoni

Opetuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 6-4 (1 tyhjä).

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi
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§ 249
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om asfaltering 
av parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 21 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark ska göras färdig, 
med andra ord att parkeringsplatsen ska asfalteras och att parkerings-
rutorna ska markeras på ett sådant sätt att den viktiga leden för gång- 
och cykeltrafik genom parkeringsplatsen blir helt framkomlig – leden 
går från Brobacka till Kervo å och till platserna med kommersiell ser-
vice i Rosendal. Samtidigt kan tio trafikmärken som begränsar och styr 
trafiken avlägsnas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från idrottsnämnden och påpe-
kar att Brobacka idrottspark hör till idrottsverkets ansvarsområde. En 
plan för iståndsättning av parkeringsplatsen vid parken blev klar hösten 
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2012. Parkeringsplatsen blev iståndsatt på så sätt sommaren 2013 att 
den fick krossyta. Det var meningen att den i enlighet med planen skul-
le asfalteras sommaren 2014. 

Bilplatserna på parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark har marke-
rats med trafikmärken i enlighet med planen för parkeringsplatsen, 
frånsett några små avvikelser. Två bilplatser i ändan av den närmaste 
delen av parkeringsplatsen, vid ändan av servicebyggnaden, har be-
tecknats som handikapplatser, och en plats för servicefordon har införts 
vid gaveln på byggnaden. Ett trafikmärke för parkeringsförbudszon har 
satts upp vid infartsvägen till idrottsparken för att folk inte ska få för sig 
att parkera vid idrottsplanerna, på gräset och på friluftsvägarna eller på 
andra ställen där parkering är olämplig. En tidsbegränsning på fyra tim-
mar gäller alltid på alla markerade bilplatser.

Det kan årligen investeras ca 10 mn euro i idrottsanläggningar. Projekt 
prioriteras inom ramen för anslagen. Parkeringsplatsen vid Brobacka 
idrottspark har inte kunnat göras helt färdig i enlighet med tidsplanen.

Stadsstyrelsen anser att utredningen ovan är tillräcklig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 780

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 14.04.2016 § 55

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta päätti antaa lausunnon valtuutettu Kauko Koskisen 
ym. Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevaan valtuustoa-
loitteeseen:

Siltamäen liikuntapuisto on liikuntaviraston vastuualuetta. Liikuntapu-
iston pysäköintialueen peruskorjaussuunnitelma valmistui syksyllä 
2012. Tämä peruskorjaustyö valmistui murskepintaisena kesällä 2013. 
Suunnitelman loppuun saattamista oli tarkoitus jatkaa pysäköintialueen 
asfaltoinnilla kesällä 2014. 

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen pysäköintipaikkojen merkit-
seminen liikennemerkein on toteutettu pysäköintialueen suunnitelman 
mukaisesti, hieman mukailtuna. Huoltorakennuksen päässä olevan lä-
himmän pysäköintikamman päässä olevat kaksi paikkaa on merkitty in-
vapaikoiksi ja rakennuksen päätyyn on lisätty huoltoajoneuvon paikka. 
Liikuntapuiston sisääntuloraitin varteen on laitettu aluepysäköintikielto, 
jotta pysäköinti ei ryöstäydy kenttien laidoille, nurmikoille ulkoiluteille, 
eikä muillekaan alueille jonne se ei kuulu. Samoin on kaikilla merkityillä 
paikoilla aina voimassa oleva neljän tunnin aikarajoitus pitkäaikaispy-
säköinnin, perävaunujen ja romuajoneuvojen alueelle ilmaantumisen 
estämiseksi. 

Liikuntaviraston investointirahoitus on alle 10 miljoonaa euroa ja pel-
kästään rakennusten vuosikuluma on noin 20 miljoonaa euroa vuodes-
sa. Tästä johtuen hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja Siltamäen li-
ikuntapuiston pysäköintialue on yksi lukuista kohteista, jonka toteutusta 
on jouduttu siirtämään.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kuusela Matti, Suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87751

matti.kuusela(a)hel.fi
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Stefan Fröberg, Osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 250
Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om minskning 
av skolmobbningen med hjälp av vänelevverksamhet

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nasima Razmyar och 43 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att systemen med vänelever i stadens läroanstalter ska utvecklas 
på så sätt att mobbning bättre kan tas tag i, att eleverna, särskilt väne-
leverna, får verktyg och kunskaper som gör att de kan ingripa mot 
mobbning och att tydliga och enhetliga regler skapas för verksamheten 
med vänelever.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden framhåller att mobbning är ett allvarligt problem 
och kräver ett omedelbart ingripande. Varje mobbningssituation är en 
för mycket, och alla medel bör tillgripas för att mobbningen ska upphö-
ra. 



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 252 (304)
Stadsfullmäktige

Sj/15
28.09.2016

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 är viktigt att eleverna själva medverkar när det gäller att få slut på 
mobbningen eftersom utredningar visar att mobbning är ett gruppfeno-
men där alla elever, också de passiva åskådarna, har en egen roll. De 
främsta kanalerna för elevmedverkan måste kunna utnyttjas ännu bätt-
re. Lektionerna anknutna till programmet KiVa Skola är viktiga, och vä-
neleverna kan lämpligen hålla åtminstone en del av dem. Det är viktigt 
att väneleverna och elevkåren samarbetar. De kan tillsammans fundera 
på exempelvis hurdana ordningsregler skolan bör ha och vilka områ-
den i skolan som är trygga respektive otrygga. Kamratmedling enligt 
metoden Verso har visat sig fungera bra för att lösa problemsituationer 
i skolan. Ungefär en femtedel av Helsingforsskolorna är med i verk-
samhet av den här typen. Det är viktigt att väneleverna och Verso-per-
sonerna samarbetar för att mobbningen och den övriga olämpliga be-
handlingen ska få ett slut.

Hösten 2016 ordnas ett seminarium gemensamt med elever där syftet 
är att minska mobbningen. Helsingfors har fått till uppgift att år 2017 or-
ganisera det nationella evenemang där skolfred utlyses. Väneleverna 
har en nyckelställning i sammanhanget.

Skolorna har haft verksamhet med vänelever redan länge, men hur 
verksamheten organiseras varierar ganska mycket. Det är viktigt att vä-
neleverna får meningsfulla uppgifter och en reell möjlighet att påverka 
saker och ting. Å andra sidan är det viktigt att minnas att de inte bör bli 
överbelastade. Det är alltid de vuxna i skolan som bär ansvaret när det 
gäller att ingripa mot mobbning. Reglerna för verksamheten med väne-
lever bör förenhetligas. Samtidigt bör det ses till att fungerande meto-
der som redan tillämpas i skolor och läroanstalter inte äventyras. 

Stadsstyrelsen anser att utredningen ovan är tillräcklig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 781

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin alo-
itteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 10.05.2016 § 70

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulukiusaaminen on vakava ongelma, ja siihen tulee puuttua välittö-
mästi. Sekä kouluterveyskyselyn että KiVa kouluun liittyvän tutkimuso-
sion mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt huomattavasti, mutta 
koulukohtainen vaihtelu on suurta. Näyttää siltä, että kiusaaminen vä-
henee oppilaan iän myötä, mutta samalla se muuttuu voimakkaammak-
si niitä kohtaan, joita kiusataan. Jokainen kiusaamistilanne on liikaa, ja 
kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön koulukiusaamisen lopettamiseksi.

Oppilaiden oma osallisuus kiusaamisen lopettamisessa on tärkeää, 
sillä kiusaaminen on tutkimusten mukaan ryhmäilmiö, jossa jokaisella 
oppilaalla, myös passiivisella sivustaseuraajalla, on oma roolinsa. Op-
pilaiden osallisuuden kannalta keskeisiä kanavia on pystyttävä hyö-
dyntämään nykyistäkin paremmin. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvät oppi-
tunnit ovat tärkeitä, ja  tukioppilaat voisivat pitää niistä ainakin osan. 
Tukioppilaiden yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa on tärkeää. Yh-
dessä voidaan miettiä esimerkiksi koulun järjestyssääntöjä ja sitä, mit-
kä alueet koulussa ovat turvallisia tai turvattomia. Vertaissovittelu (Ver-
so) on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi koulun pulmatilanteiden 
selvittelyssä. Noin viidesosa Helsingin kouluista onkin mukana tämän 
tyylisessä toiminnassa. Tukioppilaiden ja Verson yhteistyö onkin tär-
keää kiusaamisen ja muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi.
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Syksyllä 2016 järjestetään oppilaiden kanssa yhteinen seminaari koulu-
kiusaamisen vähentämiseksi. Tänne kutsutaan mukaan myös tukioppi-
laiden edustus. Helsinki on saanut hoitaakseen valtakunnallisen koulu-
rauhanjulistustapahtuman vuonna 2017. Tämän tapahtuman järjestely-
issä tukioppilaat ovat keskeisessä asemassa.

Tukioppilastoimintaa on ollut kouluissa jo kauan, mutta toisaalta sen to-
teuttamismuodot vaihtelevat aika paljon. On tärkeää, että tukioppilaille 
annetaan mielekkäitä työtehtäviä ja aito mahdollisuus vaikuttaa asioi-
hin. Toisaalta on tärkeää muistaa, ettei heitä kuormiteta liikaa. Pää-
vastuu kiusaamiseen puuttumisesta on kuitenkin aina koulun aikuisilla. 
Tukioppilastoiminnan sääntöjä on syytä yhtenäistää. Samalla tulee ot-
taa huomioon, ettei vaaranneta kouluissa ja oppilaitoksissa jo nyt olevia 
toimivia käytäntöjä.

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 251
Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om ett regionalt 
språkförsök i Helsingfors

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Behandling

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Nina Huru fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att Helsingfors i enlighet med fullmäktigemo-
tionen söker tillstånd hos undervisnings- och kulturministeriet för inle-
dande av ett regionalt språkförsök där de finska eleverna om de vill kan 
välja att läsa något främmande språk i stället för svenska, som nu är ett 
obligatoriskt språk, eftersom förbättring och diversifiering av språkkun-
skaperna starkt stöder Helsingfors framtida tillväxt- och internationali-
seringsmål.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att Helsingfors i enlighet med fullmäktigemotionen söker 
tillstånd hos undervisnings- och kulturministeriet för inledande av ett re-
gionalt språkförsök där de finska eleverna om de vill kan välja att läsa 
något främmande språk i stället för svenska, som nu är ett obligatoriskt 
språk, eftersom förbättring och diversifiering av språkkunskaperna 
starkt stöder Helsingfors framtida tillväxt- och internationaliseringsmål.

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Fin-
ne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Veroni-
ka Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kol-
be, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo 
Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paa-
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volainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissa-
nen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylika-
hri

Nej-röster: 10
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Maria 
Landén, Hannele Luukkainen, Sami Muttilainen, Mika Raatikainen, Ti-
mo Raittinen, Pertti Villo

Blanka: 4
Matti Enroth, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 9
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Rene Hursti, Emma Kari, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska inleda ett regionalt språkförsök där de finska eleverna 
om de vill kan välja att läsa något främmande språk i stället för svens-
ka, som nu är ett obligatoriskt språk. 
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Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden framhåller att det är fastslaget i 17 § i Finlands 
grundlag att Finlands nationalspråk är finska och svenska. Enligt 11 § i 
lagen om grundläggande utbildning ska det andra inhemska språket in-
gå i den grundläggande utbildningens lärokurs. Ett av målen i form av 
spetsprojekt är i det gällande regeringsprogrammet att de lagstiftnings-
mässiga förutsättningarna för regionala försök med att utvidga språkur-
valet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket ska utredas. 
Utredningsarbetet har ännu inte gått framåt. Det betonas i stadens stra-
tegiprogram att Helsingfors är starkt tvåspråkigt. Med tanke på att om-
världen är tvåspråkig i Helsingfors är det ändamålsenligt att eleverna 
får sådana kunskaper att de kan känna sig bekväma i en tvåspråkig 
stadsmiljö. Det är inte motiverat att det andra inhemska språket inte lä-
ses i grundskolan i Helsingfors. Det är inte motiverat att staden ansöker 
om försökstillstånd och inte heller ändamålsenligt att vårdnadshavarna 
tillfrågas om saken.

Stadsstyrelsen anser att utredningen ovan är tillräcklig.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2016 § 810

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Päätös

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

Käsittely

19.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Ehdotan että valtuutettu Hyttisen aloite hyväksytään.

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 139

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Suomen perustuslain 17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suo-
mi ja ruotsi. Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksen oppi-
määrän tulee sisältää toista kotimaista kieltä.

Nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeiden yhtenä tavoitteena on sel-
vittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoi-
man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opis-
kelua. Tämä selvitystyö ei ole vielä edistynyt.

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on kirjattu, että Helsinki on 
vahvasti kaksikielinen. Strategiassa todetaan, että Helsingin kaltaises-
sa pohjoismaisessa hyvinvointikaupungissa kaksikielisyys on valttia. 
Koska Helsingin toimintaympäristö on kaksikielinen, on tarkoituksen-
mukaista taata oppilaille valmiudet toimia kaksikielisessä kaupunkiym-
päristössä. Näin ollen Helsingissä ei ole perusteltua luopua toisen koti-
maisen kielen opiskelusta peruskoulussa.
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Ehdotettu kielikokeilu vaarantaisi oppilaiden jatko-opintokelpoisuuden 
ja asettaisi opiskelijat eriarvoiseen asemaan, koska toinen kotimainen 
kieli kuuluu pakollisena toisen asteen opintoihin. Kielikokeilu johtaisi toi-
sen kotimaisen kielen (suomi, ruotsi) opiskelusta luopumiseen. Näin ol-
len kokeiluluvan hakeminen ei ole perusteltua eikä ole tarkoituksenmu-
kaista tehdä kyselyä huoltajille.

Käsittely

23.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva teki seuraavan vastaehdotuksen:

"Opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta katsoo, että valtuustoaloitteen mukaisesti Helsingin 
tulee anoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa alueelliseen kielikokei-
luun, jossa oppilas voi halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen 
opinnot nykyisen pakollisen ruotsin kielen tilalle, koska kielitaidon va-
hvistaminen ja monipuolistaminen tukee voimakkaasti Helsingin tule-
vaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita."

Jäsen Ahvan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Jäsen Ahva ilmoitti eriävän mielipiteen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi
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§ 252
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om införande 
av digitalt arbete

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Työterveys Helsingin lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 21 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att hälsovården, företagshälsovården och idrottsförvaltningen ska 
utveckla en modell som stöder ett hälsosamt arbete för barn och unga 
och förankrar information, egenvård och ergonomisk medvetenhet i alla 
miljöer med digitalt arbete. Modellen är tänkt att vara en del av det 
kommande digitala språnget.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden från barnomsorgsnämnden, id-
rottsnämnden, utbildningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden 
och Företagshälsan Helsingfors.
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Barnomsorgsnämnden påpekar att ett bindande mål för barnomsorgs-
verket i år är att barnen ska få mer motion, närmare bestämt att alla 
barn ska ha möjlighet att röra på sig två timmar under en dag. Tack va-
re det digitala språnget har digitala lärverktyg börjat användas i större 
utsträckning. De digitala lärverktygen är bara en typs verktyg bland 
många, och avsikten med att användningen ökats är inte att barnen 
ska fjättras fast – att det är viktigt för utvecklingen att växande barn rör 
på sig är fortfarande helt klart. Mångsidig motion ska vara en del av 
barnomsorgsverkets normala utvecklingsarbete och normala verksam-
het, där idrottsförvaltningen och takorganisationen Valo Finlands Id-
rott rf är viktiga samarbetspartner. 

Idrottsnämnden meddelar att idrottsverket tillsammans med utbild-
ningsväsendet sedan hösten 2012 utvecklat en fungerande struktur för 
att förankra det nationella programmet Skolan i rörelse i grundskolorna 
i Helsingfors. Målet med programmet är att skapa en fysiskt aktivare 
skoldag och lärmiljö. Sådana åtgärder som nämns i motionen beträf-
fande stöd för ett hälsosamt arbete för eleverna kan åtminstone delvis 
beaktas som en del av åtgärderna i programmet Skolan i rörelse. Id-
rottsverket har för avsikt att tillsammans med skolhälsovården och ut-
bildningsväsendet börja utveckla en modell baserad på stiftelsen Lii-
kunnan ja kansanterveyden edistämissäätiös modell personal trainer.

Utbildningsnämnden framhåller att skolorna har bäst förutsättningar att 
nå hela åldersklassen och trygga motionsaktivitet. Enligt grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen, som trädde i kraft hös-
ten 2016, har årskurserna 1–6 tretton och årskurserna 7–9 sju årsvec-
kotimmar för gymnastik. Alla stadens grundskolor deltar år 2016 i det 
nationella programmet Skolan i rörelse. De enskilda skolorna har haft 
som mål att främja och stödja egna förändringsprocesser och hitta olika 
lösningar och modeller som stöder motion och aktivt lärande på ett sätt 
som är lämpligt i den egna skolan. Modellen omfattar verksamhet före 
och efter skoldagen, verksamhet på rasterna och praktiska lektioner. 
Tyngdpunkten ligger år 2016 på att utveckla verksamhetsförhållandena 
i skolorna som stöd för praktiskt lärande och på att utveckla lärarnas 
kunskaper och utnyttja informationsteknik med ökad fysisk aktivitet som 
syfte. Utbildningsstyrelsen har infört en bestämmelse om mätningar 
med systemet Move! i grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen, vilka trädde i kraft 1.8.2016.    

Social- och hälsovårdsnämnden betonar att social- och hälsovårdsver-
ket har beaktat behovet av förebyggande och vård när det gäller pro-
blem med hälsa och välbefinnande orsakade av digitalisering, särskilt i 
tjänsterna för barnfamiljer, i skol- och studerandehälsovården, i de vår-
danvisningar som används och i samarbetsstrukturerna. Till målen i 
strategiprogrammet hör att helsingforsarnas välbefinnande och hälsa 
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ska förbättras, skillnaderna i hälsa mellan helsingforsarna bli mindre, 
den hälsofrämjande motionen öka och stillasittandet minska. Problem 
med hälsa och välbefinnande som barn och unga får på grund av digi-
talt arbete har beaktats särskilt i tjänsterna för barnfamiljer, i skol- och 
studerandehälsovården, i de anvisningar för klienter och patienter och 
de vårdanvisningar som används och i samarbetsstrukturerna. Exem-
pel på samarbetsformer är programmen Smarta familjen och Skolan i 
rörelse.

Företagshälsan Helsingfors meddelar att företagshälsovården vägleder 
de anställda inom undervisning och barnomsorg så att de beaktar ergo-
nomin för egen del och i fråga om barn och unga. Företagshälsovården 
erbjuder ergonomisk expertis när det gäller att skapa en gemensam 
modell.

Stadsstyrelsen anser att det som nämns i motionen är viktigt och bör 
beaktas när det digitala språnget börjar tillämpas och utvidgas. Vikten 
av motion och av åtgärder som förebygger hälsoproblem orsakade av 
digitalisering beaktas redan i många funktioner. Enligt stadsstyrelsen är 
utredningen ovan tillräcklig. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Työterveys Helsingin lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 783

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 101

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lasten ja nuorten liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten tulisi li-
ikkua reippaasti, monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla vähintään 
kaksi tuntia päivässä. Kouluikäisille tällaista liikuntaa suositellaan vä-
hintään 1−2 tuntia päivässä. Nämä liikunnan minimisuositukset eivät 
kuitenkaan toteudu kaikkien suomalaislasten osalta. Liikuntamittausten 
perusteella alakoululaisista vain puolet ja yläkoululaisista ainoastaan 
kuudesosa liikkui reippaasti vähintään tunnin päivässä. Koulutervey-
skyselyn tulosten mukaan vuonna 2013 vapaa-ajallaan hengästyttävää 
liikuntaa harrasti korkeintaan tunnin viikossa 27 % helsinkiläisistä 8.–9. 
luokkien pojista, ja 33 % tytöistä.

Liikunnallinen elämäntapa on huomattavasti helpompi toteuttaa, kun se 
omaksutaan jo lapsuuden perheessä ja koulussa. Liikunnan edistämi-
seen tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja, jotta voimme kasvattaa hy-
väkuntoisia ja terveitä sukupolvia. Alakouluiässä omatoiminen arkili-
ikunta on tärkeä osa kokonaisliikuntaa. Lisäksi liikuntaa tulee lisätä las-
ten ja nuorten omat mieltymykset ja päämäärät huomioiden. Kouluilla 
on parhaat edellytykset koko ikäluokan tavoittamiseen ja liikunta-aktiivi-
suuden turvaamiseen. Syksyllä 2016 voimaan tulevan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 1–6 on liikuntaa 
13 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 seitsemän vuosiviikkotuntia.

Liikuntasuositusten toteutuminen on aikuisten vastuulla. Lasten ja nuor-
ten reippaan liikunnan lisääminen1–2 tuntiin päivässä on tavoite, jonka 
toteuttamiseen tarvitaan koulujen ja huoltajien lisäksi myös terveyden-
huollon ammattilaisia.

Kaikki Helsingin kaupungin peruskoulut ovat mukana valtakunnallises-
sa Liikkuva koulu -ohjelmassa vuonna 2016. Opetusvirasto ja liikuntavi-
rasto ovat lähteneet kehittämään yhteistyömallia koulujen ja liikuntajär-
jestöjen kanssa. Koulujen tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea 
koulujen omia muutosprosesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun 
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sopivia liikkumista ja aktiivista oppimista tukevia ratkaisuja ja toiminta-
malleja. Helsingin toimintamalli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän 
toimintaan, välituntitoimintaan ja toiminnallisiin oppitunteihin. Vuonna 
2016 pääpaino on koulujen toimintaolosuhteiden kehittämisessä toimin-
nallisen oppimisen tueksi sekä opettajien osaamisen kehittämisessä ja 
tietoteknologian hyödyntämisessä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.

Opetushallitus on kirjannut Move-mittaukset määräyksenä perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka tulevat voimaan 1.8.2016 
alkaen. Mittaukset tullaan määräysten mukaisesti toteuttamaan vuosit-
tain valtakunnallisesti perusopetuksen vuosiluokilla 5 ja 8 elo-syyskuus-
sa. Koulukohtaiset mittaukset ja tietojen syöttö valtakunnalliseen järjes-
telmään tulee toteuttaa kouluissa vuosittain syyskuun loppuun mennes-
sä. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, 
tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa hyödynnetään mm. 5. ja 8. 
vuosiluokalla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhtey-
dessä. Tuleva opetussuunnitelma korostaa koko kaupunkia oppimisen 
tilana, joten tämäkin lisää osaltaan lasten liikkumista.

Käsittely

31.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 74

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten 
digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittämise-
stä:

Liikuntavirasto on yhdessä opetustoimen kanssa kehittänyt syksystä 
2012 alkaen toimivaa rakennetta valtakunnallisen Liikkuva koulu – oh-
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jelman jalkauttamiseksi Helsingin peruskouluihin. Ohjelman tavoitteena 
on fyysisesti aktiivisemman koulupäivän ja oppimisympäristön luomi-
nen, ja tällä hetkellä lähes kaikki perusopetuslinjan suomenkieliset kou-
lut ovat lähteneet mukaan toimintakulttuurin muutostyöhön. Liikuntavi-
raston sitovana talousarviotavoitteena on, että vuoden 2016 loppuun 
mennessä kaikista helsinkiläisistä peruskouluista 85 % on mukana täs-
sä ohjelmassa.

Aloitteessa esitetyn kaltaiset toimenpiteet (neuvonta, itsehoito ja ergo-
nomiaymmärrys) oppilaiden työskentelyterveyden tukemiseksi voitaisiin 
ainakin osittain huomioida osana Liikkuva koulu – ohjelman toimenpite-
itä. Liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä kehittämään yhdessä 
kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa Liikunnan ja kansanter-
veyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal trainer-toimintamallia”, 
jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista ja/tai ryhmämuotoista 
ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluokkalaisille oppilaille, jot-
ka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen toimintakyvyn seuran-
ta) huolta herättävän tuloksen. Pilotit mallin kehittämiseksi käynnistyvät 
kuluvan vuoden syksyllä, ja kehittämistyössä tullaan hyödyntämään jo 
alustavasti testattua yksilöllistä FunAction – liikuntaneuvontaa, jonka 
tarkoituksena on ollut etsiä nuorille heitä innostava liikuntaharrastus se-
kä aktivoida heitä arjessaan kolmen kuukauden mittaisen prosessin 
avulla. 

Pilottivaiheen kehittäminen tapahtuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
myöntämän hankerahan turvin. Aloitteessa ehdotettu malli, kuten myös 
liikuntavirastossa käynnistyvän pilottitoiminnan vakiinnuttaminen, vaati-
vat kuitenkin lisäresursointia, eikä uusia toimintamalleja ole mahdollista 
juurruttaa liikuntaviraston pysyviksi käytännöiksi olemassa olevilla re-
sursseilla.

Käsittely

26.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Liikuntalautakunta  päätti käsitellä esittelijä Tarja Loikkanen-Jormakan 
esityslistan asian (Liikunta- ja hyvinvointipalvelut, 1) kokouksen neljän-
tenä asiana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tytti.soini(a)hel.fi
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Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 86

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran digityöskentelyä koskevasta 
valtuustoaloitteesta.

Toiminnallinen oppiminen ja monipuoliset työskentelytavat ovat var-
haiskasvatuksen toteuttamisen tärkeimpiä lähtökohtia Helsingissä. 
Kasvattajia kannustetaan hyödyntämään toiminnan järjestämisessä 
monipuolisesti sekä päiväkodin sisätiloja että ulkona sijaitsevia oppimi-
sympäristöjä. Lapselle luontaiset toiminnan tavat, liikkuminen, leikkimi-
nen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen, toteutuvat 
kaikessa toiminnassa. Aikuisen läsnäolo on varhaiskasvatuksessa tär-
keää.

Varhaiskasvatusviraston tämän vuoden sitovana tavoitteena on liikku-
misen lisääminen siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus liikkua 
kaksi tuntia päivän aikana. Päiväkotien ja varhaiskasvatusalueiden liik-
kumissuunnitelmissa huomioidaan monipuolisesti liikkumisen eri osa-
alueet siten, että sekä motorinen kehitys että kehollinen oppiminen tu-
levat huomioiduksi.

Digiloikan myötä digitaalisten oppimisvälineiden käyttö on lisääntynyt ja 
lisääntyy edelleen varhaiskasvatuksessa. Myös valtakunnallisesti toi-
mintaa ohjaavat asiakirjat, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, velvoittavat huomioimaan ti-
eto- ja viestintätekniikan käytön opetuksessa ja oppimisessa. Digitaali-
set välineet ovat kuitenkin vain yksi väline muiden joukossa eikä niiden 
käytön lisäämisen tarkoitus ole kahlita lapsia paikoilleen, vaan liikkumi-
sen merkitys kasvuikäisten lasten kehitykselle tunnistetaan edelleen. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että liikkumisen käytäntöjä 
varhaiskasvatuksessa kehitetään edelleen ja lapsille mahdollistetaan ri-
ittävä ja riittävän monipuolinen liikkuminen. Tämä tulee toteuttaa osana 
varhaiskasvatusviraston normaalia kehittämistyötä ja toimintaa, jossa li-
ikuntatoimi sekä liikunnan valtakunnallinen kattojärjestö VALO ovat tär-
keitä yhteistyökumppaneita. Työterveyshuollolla tai terveydenhoidolla 
ei ole roolia varhaiskasvatuksen liikkumisen käytäntöjen kehittämises-
sä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuksessa kannustetaan lapsia monipuoliseen liikkumi-
seen, millä on terveyttä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
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Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ensimmäisen kappaleen loppu-
un lisätään: Aikuisen läsnäolo on varhaiskasvatuksessa tärkeää. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 118

HEL 2016-003259 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta lasten ja nuor-
ten digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittä-
misestä:

”Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö lisääntyy kaikissa 
ikäryhmissä, mikä ilmenee myös lasten ja nuorten oppimis- ja vapaa-
ajan ympäristöjen digitalisoitumisena. Puutteellinen ergonomiaohjeistus 
sekä ergonomisesti huonosti suunnitellut oppimisympäristöt altistavat 
aktiivisessa kasvun ja kehityksen vaiheissa olevat lapset ja nuoret oi-
reille, joista on haittaa päivittäisessä elämässä. 

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on osaltaan reagoinut tähän ilmi-
öön ja on ottanut digitalisoitumisen aiheuttamien terveys- ja hyvinvoin-
nin ongelmien ennaltaehkäisyn ja hoidon huomioon erityisesti lapsiper-
heiden sekä koulu-ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen sisällöissä, 
käytössä olevissa hoito-ohjeissa ja yhteistyörakenteissa. Tätä tukee 
myös Helsingin voimassa oleva strategiaohjelma, jossa yhdeksi tavoit-
teeksi on kirjattu helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden paraneminen 
ja terveyserojen kaventuminen sekä terveyttä edistävän liikunnan lisää-
minen ja liikkumattomuuden väheneminen.

Neuvolassa keskustellaan vanhempien kanssa median käytöstä sekä 
median käytön rajoista eri ikäkausina ja kannustetaan perheitä toimi-
maan aktiivisesti yhdessä, esim. liikkumaan ja lukemaan satuja.  Erityi-
sesti kolme- ja neljävuotiaiden määräaikaistarkastuksissa keskustel-
laan aiheesta laajemmin. Vanhemmuuden tukemiseksi on käytössä 
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Mannerheimin lastensuojeluliiton tuottama aineistokokonaisuus ”Neu-
vola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena”, joista on käytössä erityi-
sesti oppaat ”Media alle 3 -vuotiaan arjessa” sekä ”Kahdeksan kysymy-
stä lapsen median käytöstä”. 

Kouluterveydenhuollossa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä vuosit-
taisilla terveystarkastuksilla. Oppilaiden vanhemmat kutsutaan laajoihin 
terveystarkastuksiin, jossa kartoitetaan lapsen ja koko perheen hyvin-
vointiin ja terveystottumuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten liikuntaa, ru-
utuaikaa, nukkumista ja ravitsemusta. Ryhti -ja asentovirheisiin puutu-
taan varhaisessa vaiheessa. Lapsille ja nuorille annetaan oman tervey-
den tukemiseen liittyvää terveysneuvontaa ja ennaltaehkäisyä sekä oh-
jataan ergonomisiin työskentelyasentoihin. 

Kouluterveydenhuollossa hyödynnetään Neuvokas perhe -materiaalia. 
Terveydenhoitajilla on mahdollisuus ohjata 13 - 17 -vuotiaita liikuntavi-
raston järjestämään FunAction -harrasteliikuntaan ja  ylipainoisia alak-
oululaisia EasySport -starttiryhmiin.  EasySport -starttiryhmät ovat sosi-
aali- ja terveysviraston, liikuntaviraston ja opetusviraston yhdessä järje-
stämiä maksuttomia liikunta- ja painonhallintaryhmä 1-6 luokka-asteen 
lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Yhteistyössä opetus -ja liikuntaviraston kanssa kouluterveydenhuolto 
on ollut mukana toteuttamassa Liikkuva koulu -toimintaa peruskouluis-
sa. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupä-
ivä ja hyvinvoiva koululainen. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita 
uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toi-
minnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumat-
kat omin lihasvoimin. 

Koulujen opetussuunnitelmat muuttuvat lukuvuoden 2016 - 2017 aika-
na, opetussuunnitelmaan sisältyy ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia, 
joissa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. 
Tämä tarkoittaa oppilaiden istumisen vähentämistä ja luokkahuoneesta 
pois vietävää opetusta. 

Opiskeluterveydenhuollossa kiinnitetään terveystarkastuksissa huomio-
ta nuoren hyvinvointiin ja terveyteen, kuten uneen, liikuntaan, ergono-
miaan ja ruutuaikaan. Nuoria kannustetaan liikkumaan ja tarvittaessa 
ohjataan fysioterapiaan, tarjolla oleviin liikuntamuotoihin tai NYT-ter-
veysliikuntaan. Liikuntavirasto aloitti lokakuussa 2013 nuorten yhte-
iskuntatakuuseen liittyvän NYT-liikuntahankkeen. NYT-hankkeen tavo-
itteena on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan ja 
ohjauksen keinoin. 
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Fysioterapian ja toimintaterapian rooli lasten ja nuorten digityösken-
telyn terveyshaittoja ehkäisevässä toiminnassa on ensisijaisesti asian-
tuntijatiedon ja -ohjauksen antaminen.

Ehdotukseen ohjelman mahdollistamasta yhteistyöstä  ammattikorke-
akoulujen ja kaupungin kanssa todettakoon, että nykyiset opiskelijaoh-
jauskäytännöt antavat jo nyt mahdollisuuksia yhteistyöhön lasten ja nu-
orten digityöskentelyn terveyshaittojen ehkäisyssä. 

Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että lasten ja nuor-
ten digityöskentelyn aiheuttamia terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia on 
huomioitu sosiaali- ja terveysviraston lapsiperheiden sekä koulu-ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelujen sisällöissä, käytössä olevissa asi-
akas- ja hoito-ohjeissa ja yhteistyörakenteissa. Sosiaali- ja terveyden-
huollon näkökulmasta uusi ohjelma ei toisi lasten ja nuorten digityös-
kentelyn terveys- ja hyvinvointihaittojen ennaltaehkäisyssä uutta tietoa 
ja vahvuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunta  pitää kuitenkin tärkeänä, 
että lasten ja nuorten lisääntyvä digityöskentely on nostettu esille ja sen 
vuoksi lautakunta kannattaa aihealueen sisältöjen kehittämisen jatka-
mista ja vahvistamista nykyisissä palvelu- ja yhteistyörakenteissa. Esi-
merkkinä tällaisesta yhteistyömuodosta on aikaisemmin tässä lausun-
nossa kuvattu Neuvokas perhe- ja Liikkuva koulu -ohjelmat.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten niska-, hartia- ja selkäkivut ovat yleistyneet viime vu-
osikymmeninä.  Tutkimuksessa on havaittu yhteys kipujen ja tietoko-
neen käytön välillä. Runsas ruutuaika lisää useimmiten fyysisesti passi-
ivista istumista. Runsas istuminen ja liikunnan puute heikentävät lasten 
ja nuorten hyvinvointia eri tavoin.  

Säännöllinen liikunta ja kohtuullinen istuminen vähentävät tuki- ja li-
ikuntaelinten vaivoja, ehkäisevät ylipainoa ja tukevat terveyttä ja hyvin-
vointia monin tavoin. Aktiivinen ja liikunnallinen arki on yhteydessä 
myös parempiin oppimistuloksiin. Fyysisesti aktiivisen arjen tukemisen 
tulee korostua varhaiskasvatus-, koulu-ja oppilaitosympäristöjen lisäksi  
myös lasten ja nuorten koti- ja vapaa-ajan ympäristöissä."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 253
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om gångförbin-
delse från Nordsjö metrostation till köpcentret Columbus

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto
3 HSL:n lausunto 29.7.2016 (internetiin)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden tillsammans med ägaren till köpcentret Columbus ska plane-
ra och upprätta en gångförbindelse från Nordsjö metrostation till den 
öppna platsen mitt i köpcentret.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen meddelar att det inte finns någon gångförbindelse från 
Nordsjö metrostation direkt in till köpcentret Columbus. I dagens läge 
måste de som kommit till metrostationen och fortsätter till fots först ta 
sig upp till gatuplanet, till Vithällsvägen, som också är en livlig terminal 
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för matarbussar. Därefter måste fotgängarna korsa Vithällsvägen för att 
komma till köpcentret. När metrostationen skulle byggas ingick det i 
planerna att en direkt inre gångförbindelse från metrostationen till köp-
centret skulle kunna upprättas senare.

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk (HST) förvaltar Nordsjö met-
rostation. Köpcentret Columbus är i privat ägo, och ägaren är Citycon 
Finland Oy. 

HST underrättade vid ett möte med Citycon Finland Oy 28.4.2016 före-
taget om möjligheten att planera och upprätta en gångförbindelse från 
metrostationen till den öppna platsen mitt i köpcentret. HST anser att 
byggkostnaderna bör delas mellan parterna i projektet eftersom en di-
rekt gångförbindelse gagnar både dem som använder metrostationen 
och dem som besöker köpcentret. Citycon Finland Oy förhåller sig ne-
gativt till projektet med motiveringen att det inte är ekonomiskt lönsamt. 
Företaget anser dessutom att en inre gångförbindelse har en ofördelak-
tig inverkan på den nuvarande huvudentrén och de nuvarande affärslo-
kalerna.

Stadsstyrelsen framhåller att en gångförbindelse mellan Nordsjö met-
rostation och köpcentret Columbus visserligen kan understödjas men 
att både staden och ägaren till köpcentret måste förbinda sig att stå för 
planerings- och byggkostnaderna för att det ska löna sig att upprätta en 
gångförbindelse i enlighet med motionen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto
3 HSL:n lausunto 29.7.2016 (internetiin)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 784
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HEL 2016-003260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.05.2016 § 244

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Jalankulkuyhteyksien kehittäminen Vuosaaren metroaseman ja kaup-
pakeskus Columbuksen välillä on kannatettavaa.

Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään 
kauppakeskus Columbukseen. Nykytilanteessa saavuttaessa metroa-
semalle jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka 
toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Tämän jälkeen jalankul-
kijat ylittävät Valkopaadentien päästäkseen kauppakeskus Colum-
bukseen. Aikoinaan kauppakeskusta suunniteltaessa otettiin huomioon 
myös suora yhteys metroasemalta, mutta sitä ei toteutettu silloin.

Vuosaaren metroasemaa hallinnoi Helsingin kaupungin liikennelaitos 
(HKL). Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, ja sen 
omistaja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus / c/o Citycon Oyj. 
Jotta jalankulkuyhteys toteutuisi, kiinteistönomistajan tulisi olla aloitteel-
linen jalankulkuyhteyshankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.05.2016 § 186

HEL 2016-003260 T 00 00 03

Ksv 5264_38

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vuosaaren metroasemalta ei ole jalankulkuyhteyttä suoraan sisään 
kauppakeskus Columbukseen. Kauppakeskusta aikoinaan suunnitel-
taessa otettiin huomioon myös suora yhteys metroasemalta. Nykytilan-
teessa jalankulkijat nousevat ensin katutasoon Valkopaadentielle, joka 
toimii myös vilkkaana liityntäbussiterminaalina. Katu tulee ylittää 
päästäkseen Columbukseen. 

Vuosaaren metroasemaa hallinnoi Helsingin kaupungin liikennelaitos  
liikelaitos (HKL). Kauppakeskus Columbus on yksityisomistuksessa, 
omistaja on Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus / c/o Citycon Oyj. 
Kiinteistönomistajia tulisi kuulla osallisina jalankulkuyhteyshankkeen to-
teuttamiseksi. 

Lausunnon valmistelussa on tehty yhteistyötä rakennusviraston kans-
sa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa jalankulkuyhteyksien kehittä-
mistä metroaseman ja kauppakeskuksen välillä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Petri Leppälä, Arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
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§ 254
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om inkvartering 
av bostadslösa i containrar

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Behandling

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Harri Lindell fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
stadsstyrelsen utreder möjligheterna att i försökssyfte och vid 
behov genom finansiellt MBT-samarbete med staten ordna con-
tainerboende för bostadslösa helsingforsare.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ledamoten Helena Kantolas förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att i försökssyfte och vid behov 
genom finansiellt MBT-samarbete med staten ordna containerboende 
för bostadslösa helsingforsare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 26
Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Helena Kantola, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pertti Villo, Tuulikki Vu-
orinen
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Nej-röster: 6
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jape Lovén, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Kaarin Taipale

Blanka: 34
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Björn 
Månsson, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ville Ylikahri

Frånvarande: 19
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Juha 
Hakola, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Rene Hursti, Sirkku Inger-
vo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Terhi Mäki, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Helena Kantolas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 12
2 Rakennuslautakunnan lausunto koskien konttimajoitusta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet
Bilaga 1
Bilaga 2
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 28 andra ledamöter har väckt en mo-
tion (bilaga) om möjligheten till ett försök med inkvartering av bostads-
lösa i containrar i Helsingfors samtidigt som modellen "små stugor" tes-
tas som lösning för den svåraste gruppen bostadslösa.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Svaret på denna motion har beretts samtidigt som svaret på en motion 
med diarienumret HEL 2016-006868. Svaren liknar varandra innehålls-
mässigt.  

Utlåtanden har begärts från bostadsnämnden, bostadsproduktionskom-
mittén, stadsplaneringsnämnden, byggnadsnämnden och social- och 
hälsovårdsnämnden.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och meddelar följande:

Staden deltog åren 2008−2015 i det nationella programmet för minsk-
ning av långtidsbostadslösheten. Till det som gjordes under program-
perioden hör att nya boendeenheter inrättades och härbärgen ändra-
des till enheter med stöd i boendet. Staden lyckades genom sina åtgär-
der minska långtidsbostadslösheten.

Statsrådet utfärdade 9.6.2016 ett principbeslut om ett åtgärdsprogram 
för förebyggande av bostadslöshet 2016−2019. Programmet syftar till 
att bostadslösheten ska fortsätta att minska. För att produktionen av 
nya bostäder till rimligt pris ska öka är målet i programmet "att minst 
2 500 nya bostäder eller ställen att bo på före 2019 ska kunna anvisas i 
Finland för personer som redan är bostadslösa eller löper risk att bli 
det". Enligt programmet ska det också inledas en ny typs bygg- och för-
söksprojekt för att utbudet av boendeformer ska utvecklas. Staden för-
handlar om programmet med staten, och beslut om stadens medver-
kan fattas före utgången av år 2016. Staten har föreslagit att ca 750 bo-
städer ska byggas i Helsingfors under programperioden. 

Vanda stad, miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentra-
len för boendet ansvarar för försöket med modellen "små stugor", som 
nämns i motionen. Helsingfors stad följer genomförandet och erfaren-
heterna från projektet.



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 277 (304)
Stadsfullmäktige

Kaj/19
28.09.2016

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

De som väckte motionen hänvisar till avtalet om markanvändning, bo-
ende och trafik, som undertecknades 9.6.2016. Avtalet baserar sig på 
strategiska avsikter gemensamma för staten och kommunerna i 
Helsingforsregionen beträffande utvecklingen inom markanvändning, 
boende och trafik i regionen. Genom avtalet skapas förutsättningar för 
en sådan ökning i bostadsproduktionen i Helsingforsregionen att utbu-
det svarar mot efterfrågan. Parterna förbinder sig i avtalet att se till att 
20 % av den bostadsproduktion som är mål för huvudstadsregionen ut-
görs av vanliga hyresbostäder och av hyresbostäder för specialgrupper 
med statligt räntestöd i 40 år. Mål för hur stor bostadsproduktionen för 
specialgrupper ska vara nämns inte separat i avtalet.  

Enligt statistiken uppgick antalet ensamstående bostadslösa i novem-
ber 2015 till 3 550, av vilka 1 210 var långtidsbostadslösa. Antalet bo-
stadslösa familjer uppgick till 280. Största delen av bostadslösheten i 
Helsingfors är inte långtidsbostadslöshet.

Staden har som mål att ordna boendet för specialgrupper som en per-
manent lösning. Att bostadslösa inkvarteras i tillfälliga boendeenheter i 
containrar främjar inte stadens mål att en utveckling som leder till seg-
regation mellan områden ska motarbetas. I stället hamnar alla de säm-
re lottade då i kvarter utan färdig infrastruktur. Nybyggda permanenta 
bostäder och bostäder i det befintliga bostadsbeståndet är ett bättre al-
ternativ för bostadslösa än containerboende. 

I motionen nämns beräknade kostnader för containerboende, och där 
föreslås att containerbostäder ska byggas exempelvis på pråmar i olika 
hamnområden i Helsingfors. Bostäderna föreslås ha en yta på 14,3 m² 
och ingå i moduler som omfattar exempelvis 50 bostäder. Stadsstyrel-
sen framhåller att bostadsbyggandet regleras nationellt i markanvänd-
nings- och bygglagen, den kompletterande markanvändnings- och 
byggförordningen och ett stort antal förordningar som är samlade i Fin-
lands byggbestämmelsesamling. I en förordning som omfattar bostads-
utformning ingår minimiföreskrifter för bostadsrum och bostadslägenhe-
ter, bl.a. beträffande storlek, fönster, utrymmen, utrustning och tillgäng-
lighet. Minimistorleken på lägenhetsytan i en bostadslägenhet är 20 m². 
För att bygglov ska beviljas måste byggandet uppfylla kraven i 177 § 
och andra paragrafer i markanvändnings- och bygglagen och krav ut-
färdade med stöd av denna lag. Författningarna om och begränsning-
arna för bostadsbyggande, likaså detaljplanebestämmelserna, gäller 
för permanent containerboende.    

Bygglov kan beviljas för ett tillfälligt objekt om objektet är avsett att stå 
kvar i högst fem år. Tillfälligt byggande får enligt markanvändnings- och 
bygglagen inte leda till byggande som har betydande konsekvenser el-
ler medföra betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydan-
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de och skadliga konsekvenser. Också när lösningen är tillfällig ska bo-
endet uppfylla rimliga minimikrav bl.a. i fråga om sundhet och hygienut-
rymmen. Det är svårt att hitta obebyggda tomter för tillfälligt container-
boende. På största delen av de tomma obebyggda tomterna inleds pro-
jekt inom de närmaste åren, eller så hindrar åtgärder som har att göra 
med byggande att tomterna används tillfälligt. Det är dyrt med tillfällig 
infrastruktur.

Det är svårt att kostnadsmässigt jämföra containerboende med normalt 
boende i permanenta hus. Containerbostäder och vanliga bostäder i 
flervåningshus avviker betydligt från varandra särskilt när det gäller för-
väntad livslängd. Kostnaderna måste därför jämföras utifrån livsläng-
den, inte bara i form av byggkostnader. Kostnaderna för ett projekt för 
containerbostäder bör omfatta exempelvis kostnaderna för tomten, 
byggande, anslutningar, utrustning, gemensamma utrymmen, gångar 
och flyttning eller rivning. När fokus läggs på containerbostädernas 
ringa storlek och på kvadratmeterhyran och inte på den totala hyran blir 
resultatet att hyresnivån inte nödvändigtvis är lägre än i vanliga hus 
med rimlig hyra. En fördel med containerbostäder i förhållande till bo-
städer i traditionella flervåningshus är att planeringen och byggandet 
går snabbt. 

Stadsstyrelsen betonar med hänvisning till det ovanstående att contai-
nerboende inte är en lösning på behovet av bostäder till rimligt pris för 
specialgrupper. Staden försöker svara på den utmaning som hör ihop 
med boende till rimligt pris genom att ha ett ambitiöst mål för bostads-
produktionen och tillämpa självfinansierad produktion av hyresbostäder 
med hjälp av statligt stöd. Staden upplåter i första hand tomter för per-
manenta ändamål och förväntar sig då att byggnaderna ska kunna an-
vändas i nästan hundra år. Ett projekt för containerboende gör att ett 
vanligt flervåningshus med längre livslängd inte kan byggas på tomten. 
Frågan om hur specialgrupper ska bo löses med permanent boende 
som utgångspunkt. Staden fortsätter sitt intensiva och fruktbara arbete 
med att minska bostadslösheten, följer aktivt hur bostadsbyggandet ut-
vecklas och är positiv till nya försök som gäller bostadsbyggande. Con-
tainerboende är en av boendeformerna med utvecklingspotential. Sta-
den fortsätter det goda samarbetet med aktörerna och är öppen för för-
söksprojekt inom bostadsbyggande. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor
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1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 12
2 Rakennuslautakunnan lausunto koskien konttimajoitusta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Kaupunginvaltuusto
Asuntolautakunta
Asuntotuotantotoimikunta
Kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 785

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 176
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HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Valtuutettu Helena Kantolan aloitteessa HEL 2016-003261 esitetään, 
että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kokeilla MAL-sopimuk-
sen puitteissa ja yhteistyössä valtion kanssa konttimajoitusta Helsingin 
asunnottomille samalla kun testataan ”pienet tuvat" -mallia vaikeimman 
asunnottomuusryhmän ratkaisuna. Helena Kantolan toisessa aloittees-
sa HEL 2016-006868 esitetään, että Helsingin kaupunki aloittaa kiireel-
lisenä kokeiluhankkeena 200 konttiasunnon suunnittelun sekä rakenta-
misen sopivaksi katsomalleen tontille. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 1.3.2016 lausunnon kaupunginhalli-
tukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma). Siinä todetaan, et-
tä sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintais-
ten pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevi-
en 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. 

Lausunnossaan sosiaali- ja terveyslautakunta esitti, että kaupungin tuli-
si toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia asunto-
ja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvittaessa 
muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastaisivat pa-
remmin nuorten maksukykyä.

Konttiasumisen kokeilu voisi olla yksi tapa lisätä pienten asuntojen tar-
jontaa. Kokeilu tulisi kuitenkin rakentaa kestävällä tavalla. Jos konttia-
sumista ei voi toteuttaa pysyvänä ratkaisuna, on erityisen tärkeää taata 
näissä asunnoissa asuville pysyvä uusi asunto myös silloin, kun konte-
ista jostain syystä luovutaan.  Konttiasumiseen voisi myös liittää moni-
en asukkaiden kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Pienten asuntojen yhteyteen 
voisi pesutupien ja saunojen lisäksi toteuttaa yhteistiloja erilaiseen ko-
koontumiseen, harrastuksiin ja ruuanlaittoon. Osan asunnoista tulisi so-
pia myös muiden kuin yksinasuvien asumiseen.

Mahdollisessa konttiasumiskokeilussa tulisi ainakin osan asunnoista ol-
la esteettömiä.
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Kalle Tuomola on tutkinut diplomityössään esteettömyysmääräysten to-
teutumismahdollisuuksia opiskelija-asunnoissa. Hänen johtopäätöksen-
sä on, että hyvällä suunnittelulla voidaan perusesteettömyys toteuttaa 
tiloja tuhlaamatta pinta-alaltaan jopa n. 25 m2 asunnoissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä. 
Kaikki ratkaisut, joilla vähennetään asunnottomuutta, vaikuttavat positii-
visesti terveyteen ja hyvinvointiin."

Esittelijä
va. 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

Asuntotuotantotoimikunta 29.06.2016 § 119

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Merkittiin, että lausuntoa täydennettiin siten, että sen toisessa kappale-
essa mainittu vuokrataso on kuukausivuokra.

Toimikunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteista koskien 
asunnottomien konttimajoitusta ja 200 konttiasunnon rakentamista.

Aloitteen tekijät ovat huolissaan asunnottomien määrästä sekä pienten 
kohtuuhintaisten asuntojen puutteesta. Ratkaisuksi esitetään kiireellistä 
kokeiluhanketta, jossa Helsingin kaupunki toteuttaisi 200 konttiasuntoa 
esimerkiksi neljänä 50 asunnon kerrostalokokonaisuutena. Aloitteen te-
kijöiden mukaan yhden 14,3 m2 kokoisen konttikodin tuotantokustan-
nus olisi 30 000 – 40 000 euroa ja vuokrataso 250-300 €/m2/kk ja nor-
maaliin asuntotuotantoon verrattuna kustannussäästöjä syntyisi sel-
västi.

Konttiasuminen voisi olla vaihtoehto lyhytaikaisempaan asumistarpee-
seen ja konteista on koottu jopa kerrostaloja, esimerkiksi opiskelijoille 
peräti 1000 asunnon kokonaisuus Hollannissa. Kontit eivät välttämättä 
ole alkuperältään rahtikontteja, vaan ne voidaan tehdä jo alun pitäen 
asuntokonteiksi. Konttiasuminen näyttäisi kiinnostavan eri puolilla 
maailmaa ja esimerkkejä löytyy yksittäisistä asunnoista alkaen. Aalto-



Helsingfors stad Protokoll 16/2016 282 (304)
Stadsfullmäktige

Kaj/19
28.09.2016

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

yliopistossa on vuonna 2014 Päivi Aaltio tehnyt Arkkitehtuurin laitoksel-
la diplomityön rahtikonttien käytöstä väliaikaisena asuntona.

Konttiasunnot liitetään joko kokonaan tai osittain kunnallisiin järjestelmi-
in; esimerkiksi vesi- ja viemäröintiasiat, lämmitys ja ilmanvaihto on rat-
kaistava jollakin tavalla. Osaan konttiasumishankkeita on tuotu erilaisia 
ekologisia elementtejä: kompostoivia käymälöitä, aurinkoenergiaa tai 
tuulivoimaa. Mikäli konttiasunnot rakennettaisiin kunnallistekniikan alu-
eelle Helsingissä, olisi ne järkevintä liittää kunnallistekniikkaan kuten 
muutkin rakennukset. Lisäksi mikäli konttiasunnot suunnattaisiin lä-
hinnä väliaikaiseen asumiseen, asukkaan erityistä huolellisuutta vaati-
vat ratkaisut kuten tulisijat ja kuivakäymälät, voivat olla liian vaativia 
käyttää.

Konttiasumisen kustannuksia on hiukan haasteellista verrata tavano-
maiseen rakentamiseen. Mikäli 50 miniasunnon konttikokonaisuus 
maksaisi 1,5-2 miljoonaa (30 000 – 40 000 € / kontti) niin hyvin karkeal-
la laskelmalla samankokoisilla asunnoilla toteutettava vaatimattomasti 
varusteltu 50 asunnon kokonaisuus maksaisi arviolta kaksi kertaa 
enemmän, 3-4 miljoonaa. Kustannusvertailua vaikeuttaa kun ei ole tie-
toa, mitä aloitteessa esitettyyn konttiasunnon hinta-arvioon sisältyy: 
esimerkiksi tonttikustannukset, pystytys, liittymät, varustelu, yhteistilat, 
käytävät jne.

Konttikerrostalon eduksi varmasti muodostuisi nopeus, se kun on luon-
teeltaan tilaelementtiratkaisu ja taas perinteisen kerrostalon rakennusa-
jaksi voisi arvioida noin 1,5 vuotta ja lisäksi suunnitteluaika. Konttiasun-
to sen sijaan häviää elinkaariodotuksessa, kun perinteisen kerrostalon 
rakennusrungon käyttöikäoletukseksi voidaan asettaa 100 vuotta. Ver-
tailun vuoksi yksi konttiasuntovalmistaja ilmoittaa kontin elinkaareksi jo-
pa 20 vuotta. Kustannuksia tuleekin pohtia myös elinkaaren kautta, 
eikä ainoastaan rakennuskustannuksina.

Sitten taas, jos kustannuksia verrataan väliaikaisasumisen järjestämi-
sen kustannuksiin yhteiskunnalle, näyttäytyy konttiasuminen vaikkapa 
hotellimajoitusta edullisempana vaihtoehtona. Konttiasumisen edullisu-
udesta osa on seurausta suoraan esitetystä hyvin pienestä asunto-
koosta, joka alittaa Suomessa minimiksi asetetun 20 m2 asuntokoon 
miltei kuudella neliöllä. Esitetty 250 – 300 € kuukausivuokra (noin 17,5 
– 21 €/m2) miniasunnosta on edullinen verrattuna markkinavuokriin 
Helsingissä, mutta ylittää Helsingin kaupungin asuntojen keskimääräi-
sen neliövuokran, joka vuonna 2016 on 11,24 €/m2, Pienissä asunnois-
sa vuokrataso myös Hekan asunnoissa on luonnollisesti keskimääräi-
stä vuokraa korkeampi.
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Konttikerrostalojen haasteena voivat olla kaupunkikuvalliset asiat sekä 
asumisviihtyvyys. Luonteeltaan väliaikaisina niille tulisi löytyä paikkoja 
”joutomailta” joita ei olla tarvitsemassa muuhun käyttöön ainakaan mu-
utamaan vuoteen. Toisaalta potentiaaliset kohderyhmät, esimerkiksi 
opiskelijat, luultavasti toivoisivat asunnon sijaitsevan lähellä muuta 
elämää, oppilaitoksia ja palveluja. Onko tällaisia paikkoja helposti löy-
dettävissä Helsingissä? Asumisviihtyvyys taas muodostuu pitkälle 
asukkaistaan ja konttikerrostalo saattaisi muodostua onnistuessaan hy-
vinkin yhteisölliseksi ja viihtyisäksi. Toisaalta, mikäli asukkailla olisi 
keskimääräistä useammalla vaikkapa elämänhallintaan liittyviä ongel-
mia, voi tiivis miniasuntojen iso kokonaisuus muodostua rauhattomaksi.

Ratkaistava olisi myös kysymys kenen hallintaan konttikerrostalot ra-
kennettaisiin, ja miten ne rahoitettaisiin. Ehtiikö konttitalo maksaa ku-
lunsa kokonaan elinkaarensa aikana, mukaan lukien kohteen mahdolli-
set siirtokustannukset paikasta toiseen, sekä lopulta purkukustannuk-
set. Ja onko tämän laskutoimituksen jälkeen edelleen konttikerrostalol-
la sellaista lisäarvoa, että niiden rakentaminen olisi kannattavampaa 
kuin tavanomaisen kerrostalorakentamisen?

Yksi mahdollisuus konttitaloille voisi olla pihojen täydennysrakentami-
nen. Miniomakotitaloille on tullut viimeaikoina kysyntää. Esimerkkejä on 
myös siitä, miten tavalliset ihmiset ovat vuokranneet pihapiiristään pik-
kutaloja. Arkkitehti Olli Lehtovuori on tunnettu pientaloasumisen kehit-
täjänä ja hän näyttää esimerkkiä omassa pihassaan vuokraamalla kah-
ta pikkutaloa opiskelijoille. Konteista voisi kehittää hyvinkin viehättäviä 
ja paviljonkimaisia ratkaisuja pihapiiriin soveltuviksi, eikä silloin ole vaa-
raa myöskään sosiaalisten ongelmien kasautumiseen. Mikäli tällaisen 
kontin voisi pihalleen saada kohtuuhintaisena valmiina tuotteena, ja 
kohtuullisella paperityöllä, voisi se houkutella tavallisia asukkaita täy-
dennysrakentamaan tonttejaan. Ehkä kymmeniä tai jopa satoja pieniä 
asuntoja voisi saada tälläkin tavalla ja samalla saataisiin monipuoli-
sempaa asukaskuntaa pientaloalueille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Asuntolautakunta 22.06.2016 § 58

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto
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Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Pääosa Helsingin asunnottomuudesta on lyhytaikaista

Marraskuussa 2015 Helsingissä oli 3 550 yksinäistä asunnotonta, joista 
1 210 oli pitkäaikaisasunnottomia. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia 
oli 280. Nuorten (alle 25-vuotiaat) ja maahanmuuttajien osuus kaikista 
asunnottomista on kasvanut vuodesta 2014. Yksinäisistä asunnotto-
mista nuoria oli 840 ja maahanmuuttajia 1 500. Maahanmuuttajaperhei-
tä oli 200. Asunnottomuus on Helsingissä valtaosin muuta kuin pitkäai-
kaisasunnottomuutta. Pääosa asunnottomista asuu eripituisia jaksoja 
sukulaisten tai tuttavien luona, ja heitä voisikin kutsua kitka-asunnotto-
miksi.

Asunto ensin -ohjelma on vähentänyt merkittävästi asunnottomuutta

Helsingin kaupunki on ollut mukana vuosina 2008 - 2015 valtakunnalli-
sessa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa. Ohjelman 
lähtökohtana on ollut Asunto ensin -periaatteen mukainen asuminen, 
johon järjestetään tarvittava yksilöllinen tuki. Ohjelman aikana on mm. 
perustettu uusia asumisyksikköhankkeita ja muutettu asuntoloita tuetun 
asumisen yksiköiksi. Helsinki onkin onnistunut vähentämään pitkäaikai-
sasunnottomuutta.

Asunnottomuuden vähentämisohjelma jatkuu

Valtioneuvosto antoi 9.6.2016 periaatepäätöksen asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta vuosille 2016 - 2019, jonka ta-
voitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä. Yhtenä toimenpi-
teenä on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja monipuolistaa asun-
totarjontaa asunnottomille. Tavoitteena on vuoteen 2019 mennessä 
osoittaa koko maassa vähintään 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa 
asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Tästä Helsingin osu-
us olisi noin 750 asuntoa. Ohjelmassa esitetään myös nuorille, opiske-
lijoille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille käynnistettävän 
uudentyyppisiä rakennus- ja kokeiluhankkeita asumismuotojen kehittä-
miseksi.

Pienet tuvat –mallia testataan Vantaalla

Toimenpideohjelmassa esitetään testattavaksi ”pienet tuvat” -mallia 
vaikeimman asunnottomuusryhmän ratkaisuna. Kokeilu toteutettaisiin 
kiinnostuneissa ohjelmakaupungeissa rakentamalla 5 - 10 pientä erilli-
sasuntoa yhteisömuotoon asiakkaille, jotka eivät onnistu nykyisissä 
asumismuodoissa. Samalla mallinnettaisiin tukipalvelu, jolla turvataan 
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asumisen onnistuminen. Vastuutahoina kokeilussa ovat Vantaan kau-
punki, Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Konttiasuminen ja muut tilapäiset ratkaisut ovat haasteellisia

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan yhdeksi asunnottomien vaihtoehtoi-
seksi asumismuodoksi konttiasumista rakentamattomille tonteille sekä 
proomujen päälle kaupungin satama-alueille. Kuten kaikessa asuntora-
kentamisessa, myös konttirakentamisessa, tulee noudattaa asuntora-
kentamista koskevia säädöksiä ja rajoituksia. Konteista voidaan raken-
taa tilapäisiä asuntoja enintään viideksi vuodeksi edellyttäen, että ne 
täyttävät mm. tila-, melu-, esteettömyys- ja paloturvallisuusvaatimukset 
sekä ympäristön ja kaupunkikuvan asettamat vaatimukset. Helsinki lu-
ovuttaa tontteja aina ensisijaisesti pysyvään käyttötarkoitukseen eikä 
mahdollinen tonttien väliaikaiskäyttö saa vaarantaa pysyvien hankkei-
den toteuttamista. Tästä syystä soveltuvien tonttien löytäminen voi oso-
ittautua hyvin vaikeaksi.

Helsinki pyrkii asuntopolitiikallaan asukasrakenteen monipuolisuuteen 
ja segregaation ehkäisyyn asuinalueilla. Asunnottomien majoittaminen 
väliaikaisiin konttiasumisyksiköihin ei edistä kaupungin tavoitetta torjua 
segregaatiota vaan keskittäisi huono-osaisuutta kortteleihin, joiden in-
frastruktuuri ei ole vielä valmista. Etenkin veden äärelle vanhoille sata-
ma-alueille sijoitettavat tuetun asumisen yksiköt poikkeaisivat selvästi 
kaupungin tämänhetkisen asuntopolitiikan normeista ja lisäisivät omalta 
osaltaan riskiä huono-osaisuuden kasautumiseen uusilla asuinalueilla.

Konttiasuntojen rakentaminen olisi kieltämättä nopea keino saada lisää 
asuntoja asunnottomille, mutta se ei voi olla asuntopoliittinen keino. 
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa esitetään 
käynnistettäväksi asumismuotojen uudentyyppisiä rakennus- ja kokeilu-
hankkeita nuorille, opiskelijoille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikan-
hakijoille. Asunnottomuuden vähentäminen edellyttää riittävää kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa. Asunnottomille parempi vaihto-
ehto on uusien pysyvien asuntojen rakentamisen lisäksi olemassa ole-
van asuntokannan hyödyntäminen. Kaupungin oman asuntokannan 
käyttö asunnottomien tukiasuntoina välivuokrauksen kautta on ensisi-
jainen vaihtoehto asunnottomuuden torjunnassa.

Asuntolautakunta katsoo, että erilaiset  erityisryhmien asumisratkaisui-
hin liittyvät kokeilut ovat kuitenkin sinänsä kannatettavia. Sen vuoksi 
vastaavia hankkeita seurataan aktiivisesti.

Käsittely

22.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti esitystään ja lisäsi lausunnon loppuun seuraavan kap-
paleen:
"Asuntolautakunta katsoo, että erilaiset  erityisryhmien asumisratkaisui-
hin liittyvät kokeilut ovat kuitenkin sinänsä kannatettavia. Sen vuoksi 
vastaavia hankkeita seurataan aktiivisesti."

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 228

HEL 2016-003261 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta esittää, että 
Helsinkiin tarvitaan asiakaslähtöisiä ja joustavia ratkaisuja asunnot-
tomuuden vähentämiseksi ja ihmisten syrjäytymisen torjumiseksi. 

Valtuustoaloitteessa viitataan ympäristöministeriön toimintaohjelmaan, 
jonka mukaan vuosien 2016-2019 aikana on tarkoitus rakentaa enem-
män kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tehdä asuntotarjonnasta entistä 
monipuolisempaa. Ohjelman mukaan asunnottomille kohdennetaan ko-
ko maassa 3 500 asuntoa ja sen lisäksi tuetaan erilaisia rakennus- ja 
kokeiluhankkeita. Helsingin on aloitteen mukaan tartuttava ohjelmassa 
tarjottuun mahdollisuuteen. 

Asunnottomuus on Helsingissä vakava ongelma. Marraskuussa 2014 
Helsingissä oli 3 500 asunnotonta, joista alle 25-vuotiaita oli 700. Asun-
nottomien määrä on saatu vähentymään tilapäisten asumisyksiköiden 
paikkoja lisäämällä, joita on tällä hetkellä n. 800. Viimeisen 10 vuoden 
aikana nuorten asunnottomuus on kasvanut. 

Asumisen kalleus on Helsingille ominainen piirre, johon pyritään vas-
taamaan asuntotuotantoa sekä uusia rakennuttamisen muotoja li-
säämällä. Helsingissä on viime vuosina pysytty hyvin asuntotuotantota-
voitteissa ja asuntotuotanto on ollut hallinta- ja rahoitusmuototavoittei-
den mukaista. Esim. kohtuuhintaista vuokratuotantoa lisäämällä voi-
daan osittain purkaa painetta vähävaraisten asunnon löytämiselle. 
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Valtuustoaloitteessa esitetty konttimajoitus on yksi vaihtoehtoinen asu-
mismuoto, joka vastaisi hyvin ympäristöministeriön toimintaohjelmassa 
mainittua kokeiluhanketta. Uuden tyyppisten, edullisten asumisratkaisu-
jen suosiminen on kannatettava ajatus. Konttimajoituksen lisäksi on 
olemassa muitakin vaihtoehtoja kohtuuhintaiselle asumiselle.

Asumisen suhteen on noudatettava asumista koskevia asemakaava- ja 
rakentamismääräyksiä. Asemakaavassa konttimajoitukseen soveltuval-
la paikalla tulisi olla asumisen salliva kaava, jolloin esim. rakentumassa 
olevat satama-alueet eivät suoraan sovellu konttimajoituksen sijainti-
paikoiksi. Vasta suunnitteilla olevilta alueilta puuttuu yleensä myös kun-
nallistekniikka. 

Konttimajoitus haastaa viranomaiset pohtimaan asuntorakentamista 
koskevia säädöksiä ja rajoituksia. Määräyksiä noudatettaessa tulisi 
asumisen olla normien mukaista mm. tila-, melu-, esteettömyys- ja pa-
loturvallisuusvaatimuksiltaan. Tällöin konttimajoitus alkaa kilpailla sekä 
vaatimustasoltaan että sijaintipaikoiltaan normaalin asumisen kanssa. 
Voidaankin pohtia, onko silloin mielekkäämpää toteuttaa samalla vai-
valla pysyvää asumista. 

Tilapäinen rakennuslupa voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan 
myöntää poikkeuksellisesti rakennukselle, jonka on tarkoitus pysyä pai-
kallaan enintään viiden vuoden ajan. Tämä asettaa kuitenkin haasteita 
toteuttamiselle, sillä esim. perustukset ja infrainvestoinnit ovat kalliita 
toteuttaa vain viiden vuoden aikaperspektiivillä. Tilapäishankkeita olisi-
kin järkevää ohjata sellaisille rakentumattomille tonteille, joilla on to-
teutumatonta, mieluiten asumiselle varattua rakennusoikeutta, mutta 
joilla rakentamisen käynnistyminen lähivuosina on epätodennäköistä. 
Tällaisia paikkoja on kuitenkin käytännössä vaikea löytää Helsingissä. 

Mahdollisen kokeiluhankkeen toteuttamisen kannattavuutta voisi edi-
stää esim. se, että liittyminen kunnallistekniikkaan olisi kohtuuhintaista. 
Tilapäisille hankkeille voisikin etsiä sellaisia paikkoja, joilla infra olisi jo 
valmiina suhteellisen lähellä.

Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja maksimissaan viiden vuoden kokeilu-
hankkeille saattaisi löytyä esim. yleisille rakennuksille varatuilta Y-ton-
teilta, joille ei näytä olevan käyttötarvetta vielä lähivuosina. Tämä kui-
tenkin edellyttäisi mitä todennäköisimmin infrainvestointeja kaupungilta, 
eikä investointivaiheessa vielä olisi tietoa tontin käyttötarkoituksesta pi-
demmällä aikavälillä. 

Tuore esimerkki normeista poikkeamisesta löytyy SATO Oyj:n minia-
sunnoista koostuvasta kerrostalosta, joka on kohtuuhintaisen asumisen 
pilottikohde. Martinlaaksoon aletaan rakentaa kesän aikana kerrosta-
loa, johon tulee 68 kappaletta 15,5 neliön kokoisia asuntoja. Vuokran 
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arvioidaan olevan n. 500 euroa/kk. Asunnot ovat normaalia korkeampia 
ja niissä on parvi. Kohteelle myönnettiin poikkeamislupa, sillä nykyisen 
lain mukaan Suomeen rakennettavan asuinhuoneiston pitää olla vähin-
tään 20 neliötä. SATO Oyj suunnittelee jo toista samantapaista kohdet-
ta Meri-Rastilaan. Pienehköjen kerrostalojen etuna on, että ne sovel-
tuvat hyvin täydennysrakentamiskohteiksi.

Nuorisosäätiöllä oli vuonna 2014 vireillä hanke Helsingin ensimmäisen 
merikonttitalon rakentamiseen. Kohde olisi ollut 60 kontista koottava 
kerrostalo ja kaupunki selvitti tontin osoittamista sille Malmin aseman 
pohjoispuolelta radan varresta. Hanke ei lähtenyt toteutumaan johtuen 
rakennusvalvonnan liian pieneksi katsomasta asuntokoosta. Tätä ong-
elmaa olisi voinut ratkoa käyttämällä 40-jalkaisia merikontteja, joiden 
pinta-ala sellaisenaan on noin 29m2. Lisäksi sijainti pääradan vieressä 
olisi edellyttänyt melu- ja tärinäselvityksen laatimista, joka olisi aiheutta-
nut rakennuttajalle lisäkustannuksia.

Mikäli konttimajoituksen osalta lähtisi jokin hanke etenemään, on suun-
nitteluprosessissa huomioitava myös kaupunkikuvalliset seikat. Erityi-
sasumiseen liittyvien yksiköiden kaavoittaminen on myös tyypillisesti 
nostanut esille segregoitumiskysymykset sekä herättänyt vastustusta 
nykyisissä asukkaissa. Konttimajoitusta suunniteltaessa tulisi asunnot-
tomien lisäksi huomioida muutkin väestöryhmät, elämäntilanteen tai ti-
lapäisen majoituksen tarpeen mukaan. 

Tilapäinen konttimajoitus on ajatuksena hyvä. Uudenlaiset kokeilut ovat 
tervetulleita, ja kokemusten saamiseksi olisi toivottavaa saada hanke li-
ikkeelle.

Käsittely

14.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Korjataan kappale 12 muotoon:

Nuorisosäätiöllä oli vuonna 2014 vireillä hanke Helsingin ensimmäisen 
merikonttitalon rakentamiseen. Kohde olisi ollut 60 kontista koottava 
kerrostalo ja kaupunki selvitti tontin osoittamista sille Malmin aseman 
pohjoispuolelta radan varresta. Hanke ei lähtenyt toteutumaan johtuen 
rakennusvalvonnan liian pieneksi katsomasta asuntokoosta. Tätä ong-
elmaa olisi voinut ratkoa käyttämällä 40-jalkaisia merikontteja, joiden 
pinta-ala sellaisenaan on noin 29m2. Lisäksi sijainti pääradan vieressä 
olisi edellyttänyt melu- ja tärinäselvityksen laatimista, joka olisi aiheutta-
nut rakennuttajalle lisäkustannuksia.
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Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä jäsen Jape 
Lovénin vastaehdotuksen. 

07.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
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§ 255
Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om byggande av 
200 containerbostäder

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 23
2 Asuntolautakunnan lausunto
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto
4 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 17 andra ledamöter har väckt en mo-
tion (bilaga) om ett försöksprojekt där staden börjar planera och bygga 
200 containerbostäder i Helsingfors. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Svaret på denna motion har beretts samtidigt som svaret på en motion 
med diarienumret HEL 2016-003261. Svaren liknar varandra innehålls-
mässigt.

Utlåtanden har begärts från bostadsproduktionskommittén,
stadsplaneringskontoret, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och 
social- och hälsovårdsnämnden.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och meddelar följande:

Det föreslås i motionen att 200 containerbostäder ska planeras och 
byggas exempelvis i grupper på 50 bostäder av typen flervåningshus. 
Stadsstyrelsen framhåller att bostadsbyggandet regleras nationellt i 
markanvändnings- och bygglagen, den kompletterande markanvänd-
nings- och byggförordningen och ett stort antal förordningar som är 
samlade i Finlands byggbestämmelsesamling. I en förordning som om-
fattar bostadsutformning ingår minimiföreskrifter för bostadsrum och 
bostadslägenheter, bl.a. beträffande storlek, fönster, utrymmen, utrust-
ning och tillgänglighet. Minimistorleken på lägenhetsytan i en bostads-
lägenhet är 20 m². För att bygglov ska beviljas måste byggandet upp-
fylla kraven i 177 § och andra paragrafer i markanvändnings- och bygg-
lagen och krav utfärdade med stöd av denna lag. Författningarna om 
och begränsningarna för bostadsbyggande, likaså detaljplanebestäm-
melserna, gäller för permanent containerboende.

Bygglov kan beviljas för ett tillfälligt objekt om objektet är avsett att stå 
kvar i högst fem år. Tillfälligt byggande får enligt markanvändnings- och 
bygglagen inte leda till byggande som har betydande konsekvenser el-
ler medföra betydande skadliga miljökonsekvenser eller andra betydan-
de och skadliga konsekvenser. Också när lösningen är tillfällig ska bo-
endet uppfylla rimliga minimikrav bl.a. i fråga om sundhet och hygienut-
rymmen. Det är svårt att hitta obebyggda tomter för tillfälligt container-
boende. På största delen av de tomma obebyggda tomterna inleds pro-
jekt inom de närmaste åren, eller så hindrar åtgärder som har att göra 
med byggande att tomterna används tillfälligt. Det är dyrt med tillfällig 
infrastruktur.
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Det är svårt att kostnadsmässigt jämföra containerboende med normalt 
boende i permanenta hus. Containerbostäder och vanliga bostäder i 
flervåningshus avviker betydligt från varandra särskilt när det gäller för-
väntad livslängd. Kostnaderna måste därför jämföras utifrån livsläng-
den, inte bara i form av byggkostnader. Kostnaderna för ett projekt för 
containerbostäder bör omfatta exempelvis kostnaderna för tomten, 
byggande, anslutningar, utrustning, gemensamma utrymmen, gångar 
och flyttning eller rivning. När fokus läggs på containerbostädernas 
ringa storlek och på kvadratmeterhyran och inte på den totala hyran blir 
resultatet att hyresnivån inte nödvändigtvis är lägre än i vanliga hus 
med rimlig hyra. En fördel med containerbostäder i förhållande till bo-
städer i traditionella flervåningshus är att planeringen och byggandet 
går snabbt.

Det av stadsfullmäktige godkända genomförandeprogrammet för boen-
de och härmed sammanhängande markanvändning styr upplåtelsen av 
bostadstomter. Staden upplåter i första hand tomter för permanenta än-
damål. Enligt en uppfattning baserad på ett livscykeltänkande förväntas 
det att byggnader som uppförs på tomterna ska kunna användas i näs-
tan hundra år. Om staden lät bygga containerbostäder som ett slags 
flervåningshus skulle det behöva avgöras vem som ska förvalta dem 
och hur de ska finansieras. Det är inte möjligt att få statsunderstöd för 
tillfälliga bostadslösningar. Containerbostäder har sannolikt för kort livs-
längd för att vara permanenta bostäder som berättigar till långfristigt 
statligt räntestöd. Staden har inte byggt studentbostäder, och bostäder 
för specialgrupper har huvudsakligen byggts med statligt stöd. I prakti-
ken måste containerbostäder byggas i form av fritt finansierade hyres-
bostäder som staden inte har reserverat för specialgrupper.

Stadsstyrelsen betonar med hänvisning till det ovanstående att det inte 
finns förutsättningar för ett försöksprojekt som omfattar 200 container-
bostäder. Staden upplåter i första hand tomter för permanenta ändamål 
och förväntar sig då att byggnaderna ska kunna användas i nästan 
hundra år. Projekt för containerboende gör att vanliga flervåningshus 
med längre livslängd inte kan byggas på tomterna. Staden försöker 
svara på den utmaning som hör ihop med boende till rimligt pris genom 
att ha ett ambitiöst mål för bostadsproduktionen och tillämpa självfinan-
sierad produktion av hyresbostäder med hjälp av statligt stöd. Frågan 
om hur specialgrupper ska bo löses med permanent boende som ut-
gångspunkt. Staden samarbetar aktivt med aktörerna och är positiv till 
utvecklingsprojekt som olika aktörer genomför inom bostadsbyggande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823
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mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 23
2 Asuntolautakunnan lausunto
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto
4 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto
6 Rakennuslautakunnan lausunto
7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Aloitteen tekijä Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

För kännedom

Kaupunginvaltuusto
Asuntotuotantotoimikunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginkanslia
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 786

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuus päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 356

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteesta koskien 200 konttiasunnon 
rakentamista seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa on esitetty tutkittavaksi konttiasumisen soveltuvu-
utta nopeaan asuntotuotantoon. Kokeiluhankkeena olisi tarkoitus suun-
nitella ja rakentaa 200 konttiasuntoa esimerkiksi neljänä 50 asunnon 
kerrostalokokonaisuutena. Asunnot voitaisiin tarjota muun muassa ko-
dittomien ja opiskelijoiden tarpeisiin. Lausuttavana olevasta aloitteesta 
ei käy ilmi, onko esitetty konttiasuminen ajateltu pysyväksi vai väliaikai-
seksi ratkaisuksi.

Kiinteistölautakunta suhtautuu myönteisesti konttiasumisen mahdollisu-
uksien selvittämiseen ottaen kuitenkin huomioon, että konttirakentami-
sessa, kuten kaikessa asuntorakentamisessa, tulee noudattaa asunto-
rakentamista koskevia säädöksiä ja rajoituksia. Asemakaavamerkinnän 
tulisi konttiasumiseen suunnitellulla paikalla olla asumisen salliva. Kon-
teista voidaan rakentaa tilapäisiä asuntoja enintään viideksi vuodeksi 
edellyttäen, että ne täyttävät mm. tila-, melu-, esteettömyys- ja palotur-
vallisuusvaatimukset sekä ympäristön ja kaupunkikuvan asettamat vaa-
timukset. Lisäksi omat haasteensa muodostaa toteutukselle kunnallis-
tekniikkaan liittyminen ja sen kustannukset.

Tärkein asuntotonttien luovutusta ohjaava työkalu on valtuuston hy-
väksymä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön totutusohjelma. To-
teutusohjelman päämääriä ja periaatteita noudattaen kaupunki luovut-
taa tontteja ensisijaisesti pysyvään käyttötarkoitukseen. Elinkaariajat-
telua painottavan näkemyksen mukaisesti tonteille rakennettavien ra-
kennusten oletetaan kestävän lähemmäs sata vuotta. Tonttien mahdol-
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linen väliaikaiskäyttö ei saa vaarantaa pysyvien hankkeiden toteutta-
mista. Tästä syystä soveltuvien tonttien löytäminen voi osoittautua hy-
vin vaikeaksi, etenkin, jos kyse on tilapäisestä asumisesta.

Kiinteistölautakunta suhtautuu kaiken kaikkiaan myönteisesti asuntotu-
otannon monimuotoisuuden edistämiseen ja asuntomäärien lisäämi-
seen konttirakentamista pois sulkematta. Konttiasumisen tarjoamia täy-
dennysrakentamismahdollisuuksia voisi tarkastella erityisesti pientalo-
valtaisilla alueilla.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.6.2016

HEL 2016-006868 T 00 00 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helena Kantolan valtuustoaloittee-
seen 200 konttiasunnon rakentamisesta viittaamalla kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 14.6.2016 hyväksyttyyn lausuntoon asunnottomien 
konttimajoituksesta. Valtuustoaloite HEL 2016-003261 asunnottomien 
konttimajoituksesta oli sisällöltään lähes sama aloite. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän lausunnon viimeisessä 
kappaleessa todetaan, että "Tilapäinen konttimajoitus on ajatuksena 
hyvä. Uudenlaiset kokeilut ovat tervetulleita, ja kokemusten saamiseksi 
olisi toivottavaa saada hanke liikkeelle."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon 16.8.2016 mennessä.

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
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§ 256
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-010621, 2016-010620, 2016-010622, 2016-010637, 2016-010640, 2016-010623

Beslut

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om hobbygaranti 
för barn

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om grundläggande utbild-
ning på samiska

 Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om uppkallande av ett 
område efter Miina Sillanpää

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om markering av körlin-
jer för cyklister på Elielplatsen

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara om förbättring av trafiksäker-
heten i korsningen Elisabetsgatan/Mauritzgatan

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om förbättring av trafiksä-
kerheten på Nordsjövägen

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 297 (304)
Kaupunginvaltuusto

28.09.2016

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 236, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 255 ja 256 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 238, 239 ja 240 §: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
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 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2016 299 (304)
Kaupunginvaltuusto

28.09.2016

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

 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. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

236, 237, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255 och 256 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

238, 239 och 240 § i protokollet.
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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 
 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
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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 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.
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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
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Helena Kantola Otso Kivekäs

Yrjö Hakanen Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.10.2016.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 07.10.2016.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


