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Kokousaika 01.03.2017 18:00 - 23:50

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Abdulla, Zahra
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Hetemaj, Fatbardhe saapui 19:42, poissa: 136§ - 142§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma poistui 19:23, poissa: 143§ - 154§
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
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Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana poistui 19:29, poissa: 143§ - 154§
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Relander, Jukka saapui 18:13, poissa: 136§ - 138§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka poistui 19:23, poissa: 143§ - 154§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Hyvärinen, Maritta varajäsen
Kantola, Tarja varajäsen
Karhu, Jessica varajäsen
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Korkkula, Vesa varajäsen
saapui 19:23, poissa: 136§ - 142§

Laaksonen, Heimo varajäsen
Luukkainen, Hannele varajäsen
Malin, Petra varajäsen
Ohisalo, Maria varajäsen

saapui 19:23, poissa: 136§ - 142§
Taipale, Kaarin varajäsen
Villo, Pertti varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Katajamäki, Paula tiedottaja
Snellman, Johanna tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

Asiantuntijat

Martiskainen, Timo toimitusjohtaja
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä
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Antti Peltonen hallintopäällikkö
136-141 §,144 §, 151-154 §

Anna Villeneuve hallintoasiantuntija
142-143 §, 145-150 §
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Tid 01.03.2017 18:00 - 23:50

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Paavolainen, Sara stadsfullmäktiges II vice ordförande
Abdulla, Zahra
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Finne-Elonen, Laura
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Hetemaj, Fatbardhe anlände 19:42, frånvarande: 136§ - 

142§
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma avlägsnade sig 19:23, frånvarande: 

143 - 154§
Kivekäs, Otso
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Krohn, Minerva
Laaninen, Timo
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Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Packalén, Tom
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:29, frånvarande: 

143§ - 154§
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Puoskari, Mari
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Relander, Jukka anlände 18:13, frånvarande: 136§ - 

138§
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka avlägsnade sig 19:23, frånvarande: 

143§ - 154§
Sevander, Tomi
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
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Hyvärinen, Maritta ersättare
Kantola, Tarja ersättare
Karhu, Jessica ersättare
Korkkula, Vesa ersättare

anlände 19:23, frånvarande: 136§ - 
142§

Laaksonen, Heimo ersättare
Luukkainen, Hannele ersättare
Malin, Petra ersättare
Ohisalo, Maria ersättare

anlände 19:23, frånvarande: 136§ - 
142§

Taipale, Kaarin ersättare
Villo, Pertti ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

Pajunen, Jussi stadsdirektör
Sauri, Pekka biträdande stadsdirektör
Viljanen, Ritva biträdande stadsdirektör
Sinnemäki, Anni biträdande stadsdirektör
Panhelainen, Pia temp. biträdande stadsdirektör
Sarvilinna, Sami kanslichef
Saxholm, Tuula finansdirektör
Åhlgren, Harry stf. stadsjurist
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Matikainen, Kristiina stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Tapiolinna, Hilkka stf. stadssekreterare
Thoden, Annikki stf. stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Linden, Timo stf. biträdande stadssekreterare
Villeneuve, Anna förvaltningsexpert
Katajamäki, Paula informatör
Snellman, Johanna informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef

Sakkunniga

Martiskainen, Timo verkställande direktör
Malmström, Atte koncernstyrningschef
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Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
136-141 §,144 §, 151-154 §

Anna Villeneuve förvaltningsexpert
142-143 §, 145-150 §
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§ Asia

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

137 Pj/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

138 Kj/3 Eron myöntäminen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan virasta
Avskedsansökan från tjänsten som biträdande stadsdirektör för 
stadsplanerings- och fastighetsväsendet

139 Kj/4 Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen
Inrättande av affärsverket byggtjänsten

140 Ryj/5 Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottaminen
Högre maximipris i projektplanen för ombyggnad av Brändö metrobro

141 Kaj/6 Länsi-Pakilan Elontie 56:n asemakaavan muuttaminen (nro 12413, 
tontti 34143/3)
Detaljplaneändring för tomten 34143/3 vid Elovägen 56 i Västra 
Baggböle (nr 12413)

142 Kj/7 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalvelui-
den jatkon turvaamiseksi
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatta digitala 
tjänster i Kontupiste och Mellari

143 Kj/8 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen poistamisesta 
äänestyspainikkeista
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om slopande av 
alternativet blankt på röstningsknapparna

144 Ryj/9 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajen-
tamisesta
Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utvidgning av 
HRT:s studeranderabatter

145 Ryj/10 Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan 
joukkoliikenteelle
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om användning av 
Kronbroarna nattetid för kollektivtrafik

146 Ryj/11 Valtuutettu René Hurstin aloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari Meur-
manin puistoon
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om fler bänkar i Otto-
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Iivari Meurmans park

147 Sj/12 Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatkamise-
dellytysten turvaamisesta
Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om tryggande av 
förutsättningarna för fortsatt rehabiliterande fångarbete

148 Sj/13 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite uimahallien aukioloaikojen piden-
tämisestä
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om förlängning 
av simhallarnas öppettider

149 Sj/14 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite saamenkielisestä opetuksesta
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om undervisning i 
och på samiska

150 Kaj/15 Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungista
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om tryggare 
övergångsställen i staden

151 Stj/16 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luottamus-
henkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om fältarbete 
för tjänstemän och förtroendevalda inom äldreomsorgen

152 Stj/17 Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskasva-
tuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi
Den av ledamöterna Anna Vuorjoki och Mari Holopainen väckta motio-
nen om psykologverksamhet inom småbarnspedagogiken

153 Stj/18 Valtuutettu Mari Rantasen aloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä 
omaishoitajien palvelujen kehittämisessä
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om anlitande av 
erfarenhetsexperter vid utvecklingen av tjänsterna för närståendevår-
dare

154 -/19 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 136
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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§ 137
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Pia Pakarinen ja Mika Raatikainen sekä varatarkastajiksi valtuutetut 
Laura Finne-Elonen ja Dan Koivulaakso.

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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§ 138
Eron myöntäminen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan virasta

HEL 2017-001439 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
myöntää Anni Sinnemäelle eron kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.6.2017 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis-
tötointa johtava apulaiskaupun-
ginjohtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
Anni Sinnemäki on 6.2.2017 pyytänyt eroa kaupunkisuunnittelu- ja kiin-
teistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta ja kaupungin pal-
veluksesta siten, että viimeinen päivä virassa olisi 31. toukokuuta 2017. 
Anni Sinnemäki on ilmoittanut asettautuvansa ehdolle vuoden 2017 
kuntavaaleissa.

Kuntalain mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun-
nanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai 
sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä ei ole vaalikelpoi-
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nen valtuutetuksi, ellei palvelussuhde pääty ennen kuin valtuutettujen 
toimikausi alkaa.

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 18 §:n mukaan apulais-
kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön 16 §:n 
mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava vi-
ranomainen.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 16 §:n mukaan kaupunginjohtajan 
tai apulaiskaupunginjohtajan ollessa estyneenä taikka viran ollessa 
avoinna hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä virantoimituksessa olevat joh-
tajat kaupunginhallituksen määräämällä tavalla.

Apulaiskaupunginjohtajien virat lakkautetaan 1.6.2017 alkaen kaupun-
gin siirtyessä pormestarimalliin. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis-
tötointa johtava apulaiskaupun-
ginjohtaja

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 149

HEL 2017-001439 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anni Sinnemäelle eron kaupunki-
suunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viras-
ta 1.6.2017 alkaen.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

13.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 139
Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 

 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kau-
pungin rakentamispalveluliikelaitoksen, jonka tehtävänä on huoleh-
tia rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuo-
tanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille,

 hyväksyä, että liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan liikelaitok-
seen siirtyvien tase-erien välitilinpäätöksen 31.5.2017 mukaisista 
kirjanpitoarvoista, ja että siirtyvä nettovarallisuus merkitään liikelai-
toksen peruspääomaksi,

 hyväksyä, että liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoite vuonna 
2017 on kahdeksan (8) prosenttia peruspääomasta, minkä jälkeen 
tuottotavoite päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä sekä

 muuttaa 1.6.2017 voimaan tulevaa hallintosääntöä liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

Liitteet

1 Loppuraportti
2 KPMG Oy Ab:n raportti elokuu 2015
3 KPMG Oy Ab:n analyysi huhtikuu 2016
4 KPMG Oy Abn selvitys liikelaitoksen taloudesta
5 Luonnos hallintosääntökirjauksiksi
6 Staran nykyinen johtosääntö
7 Helsingin kaupungin hallintosääntö_Stara-muutokset näkyvissä
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
9 Oikeuspalveluiden muistio Staran palvelumyynnistä HSY:lle

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran nykytilanne

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2008, § 168 perustaa rakentamispalve-
lu -nimisen nettobudjetoidun yksikön 1.1.2009 alkaen. Rakentamispal-
velun (jäljempänä Stara) muodostamisella rakennusviraston tuotanto-
toiminnot erotettiin tilaajatoiminnoista. Staran muodostaminen on mah-
dollistanut tuotantotoimintojen kehittämisen omina kokonaisuuksinaan 
sekä tuottajan että tilaajan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Myös muiden kaupungin tuottajayksiköiden osalta kehityskulku on ollut 
pitkälti vastaavanlainen. Tuottajatoiminnot on erotettu tilaaja-toimin-
noista erilliseksi nettobudjetoiduksi yksiköksi tai suoraan liikelaitoksek-
si. Osa liikelaitoksista on puolestaan yhtiöitetty kuntalain (410/2015) kil-
pailuneutraliteettisääntelyn johdosta.  

Stara tekee nykyisessä tilaaja-tuottajamallissa tiivistä yhteistyötä kes-
keisten tilaajavirastojen (rakennusvirasto, kiinteistövirasto) kanssa, 
muun muassa yhteisten henkilöstösuunnitelmien osalta. 

Staran tulot vuodelta 2016 olivat noin 207,6 miljoonaa euroa, toiminta-
kate 8,9 miljoonaa euroa (4,3 %) ja kirjanpidollinen tulos poistojen jäl-
keen 4,8 miljoonaa euroa (2,3 %).

Staran vuoden 2016 tuloista emokaupungin ulkopuolista myyntiä oli yh-
teensä noin 20 miljoonaa euroa eli 9,6 % Staran tuloista. Suurin emo-
kaupungin ulkopuolinen asiakas oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä (HSY), jonka ostot olivat yhteensä noin 11,7 miljoonaa 
euroa (5,6 % tuloista). HSY:n ostot liittyvät pääasiallisesti Staran kau-
punkitekniikan rakentamisen palveluihin.

Starassa on kuusi osastoa ja henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopulla 
yhteensä noin 1 400. 

Staran toimintaa ohjaa ja valvoo kaupungin teknisen palvelun lautakun-
ta.

Staran organisaatiomallia koskevat aiemmat selvitykset

Kuntalaissa (410/2015) säädetystä yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen 
Staran on luovuttava sellaisesta emokaupungin ulkopuolisesta myyn-
nistä, jolle ei ole kuntalaissa säädettyä poikkeusperustetta. Vaihtoehtoi-
sesti ko. toiminta on annettava osakeyhtiön hoidettavaksi. Tästä joh-
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tuen Staran ulkoista myyntiä ja organisaatiomallia on selvitetty jo ennen 
nykyistä selvitystyötä.

Elokuussa 2015 valmistui KPMG Oy Ab:n laatima raportti Staran ul-
koisten myyntien taloudellisista ja juridisista vaikutuksista. Toimeksian-
non tavoitteena oli tunnistaa asiakkuudet, joissa mahdollinen kilpailu-
neutraliteetti tai hankintalain mukainen in house -asema vaarantuu yk-
sikkökohtaisesti, selvittää näiden kaupungin ulkopuolisten asiakkuuk-
sien juridiset vaikutukset yksikkökohtaisesti sekä selvittää ulkoisten 
myyntien taloudelliset ja muut mahdolliset heijastusvaikutukset Staran 
liiketoimintaan yksikkökohtaisesti.

Jatkona syksyn 2015 ulkoisen myynnin tarkastelulle valmistui 
20.4.2016 KPMG Oy Ab:n laatima Staran juridis-hallinnollinen, verotuk-
sellinen ja taloudellinen analyysi. 

Kesän ja alkusyksyn 2016 aikana on lisäksi selvitetty Staran HSY:lle 
myymien palvelujen juridista tulkintaa niin kilpailuneutraliteettisäännös-
ten kuin hankintalainsäädännön näkökulmasta yhteistyössä HSY:n ja 
sen muiden jäsenkaupunkien kanssa.

Johtamisjärjestelmän uudistus

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 kaupungin johtamisjärjes-
telmän uudistamisesta ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koske-
vista osista. Päätöksessään kaupunginvaltuusto päätti myös, että kau-
punginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeen-
panoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosään-
nön voimaantuloa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että Staran 
tuottajaroolista johtuen hallintosäännössä ei ole mainittu erikseen sen 
hoitamia tehtäviä. Staran toimintojen tarkempi sijoittuminen toimialan 
palvelukokonaisuusrakenteeseen täsmennetään valmistelun edetessä, 
koska palvelukokonaisuuksien alarakennetta ei ole vielä määritelty toi-
mintojen sijoittelun edellyttämällä tarkkuudella. Tuottajaroolin mukai-
sesti pääosa tehtävistä kuuluisi luontevimmin palvelut ja luvat -palvelu-
kokonaisuuteen.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti kaupunkiympäristön toi-
mialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatiosta 
14.11.2016, § 85. Samalla johtamisen jaosto päätti, että nykyisen Sta-
ran toimintojen organisaatiomalli ja sijoittuminen kaupungin organisaa-
tiossa selvitetään jatkotyöskentelyssä ja tarvittaessa organisoinnin 
edellyttämät päätösehdotukset kaupunginhallitukselle ja kaupunginval-
tuustolle valmistellaan johtamisen jaoston käsiteltäväksi.
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Päätöksen perusteluissa todettiin, että Staran nykyinen toiminta poikke-
aa kokonsa (1 500 henkilöä), tehtäviensä laajuuden ja toimintatapansa 
puolesta kaupunkiympäristötoimialan muista palvelukokonaisuuksista 
ja palveluista. Tämän vuoksi sekä toimialan ja sen palvelukokonaisuuk-
sien johtamisen kannalta Stara on tarkoituksenmukaista käsitellä oma-
na kokonaisuutena, joka mahdollistaa tuotantopalvelujen kehittämisen 
ja hajallaan olevien tuotannon palvelujen keskittämisen yhden kokonai-
suuden alle.

Päätöksen perusteluissa todettiin myös, että Staran toimintojen sijoittu-
minen ja mahdollinen muu organisaatiomalli kaupungin organisaatiossa 
selvitetään jatkotyöskentelyssä. Alustavissa tarkasteluissa mahdolli-
suutena on tunnistettu muun muassa liikelaitosmuoto. Jatkokehittämi-
sessä on tarkoitus valmistella johtamisen jaostolle esitys tehtäväksi 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tuotantopalvelujen vaih-
toehtoisesta organisaatiomallista.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016, § 291 kaupungin hallintosään-
nön hyväksymisestä. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 lukien. 
Hallintosääntöä koskevassa päätöksessä ei otettu kantaa Staran ase-
maan, eikä sijoitettu Staraa kaupungin organisaatioon.

Staran organisaatiomallia valmistellut työryhmä

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.11.2016, § 78 asettaa 
Staran organisaatiomallin valmistelemiseksi seuraavan työryhmän:

 Matti Malinen, talousarviopäällikkö, kaupunginkanslia, puheenjohta-
ja

 Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, Stara, varapuheenjohtaja

 Miia Aho, kaupunginasiamies, kaupunginkanslia

 Ilpo Laitinen, yksikönjohtaja, Stara

 Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslia

 Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia

 Raimo K. Saarinen, kaupungininsinööri, HKR

 Juha Viljakainen, hankepäällikkö, kaupunginkanslia

 Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, kaupunginkanslia

 Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia, sihteeri
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Työryhmän tehtäväksi annettiin valmistella esitys Staran toimintojen or-
ganisaatiomalliksi niin, että tarvittavat esitykset voidaan tuoda päätök-
sentekoon tammikuun loppuun 2017 mennessä ja muutos voidaan to-
teuttaa 1.6.2017 alkaen.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 4.1.2017, § 3 täydentää 
Staran organisaatiomallin valmistelemiseksi asetettua työryhmää seu-
raavasti:

 Ilkka Havas, pääluottamusmies, Stara

 Seppo Ilvonen, pääluottamusmies, Stara

 Heikki Laristo, projektipäällikkö, Stara, varajäsen

Työryhmän selvitystyö

Työryhmä tarkasteli työskentelynsä aikana erityisesti Staran nykytilan-
netta, toimintaan vaikuttavaa kilpailuneutraliteettisääntelyä, Staran toi-
minnan organisoimisen vaihtoehtoja sekä henkilöstön asemaa eri vaih-
toehdoissa. Tarkastellut vaihtoehdot olivat Staran toiminnan jatkaminen 
osana kaupunkia sekä toiminnan organisoiminen kaupunkiin sidosyk-
sikkösuhteessa olevaksi yhtiöksi (in house -yhtiö) tai markkinaehtoises-
ti toimivaksi yhtiöksi. Työryhmän loppuraportti on liitteenä.

Työryhmän näkemyksen mukaan in house -yhtiönä toimiminen ei uu-
den hankintalain (1397/2016) voimaantulon ja siihen liittyvän siirtymä-
ajan päättymisen (31.12.2018) jälkeen anna Staran kokoiselle yksikölle 
käytännössä olennaista etua kaupungin sisäiseen yksikköön verrattu-
na, koska in house -yhtiön ulkoisen myynnin raja määritellään uudessa 
hankintalaissa niin alhaiseksi (vuotuinen ulkoinen myynti enintään 5 % 
ja enintään 0,5 miljoonaa euroa). Lisäksi HSY:n pitäisi tulla in house -
yhtiöön osakkeenomistajaksi, jotta myynnin jatkaminen HSY:lle olisi 
mahdollista. 

Jos Starasta tulisi puhtaasti markkinoilla toimiva yhtiö, ei kaupunki (siir-
tymäajan jälkeen) voisi enää hankkia palveluita Staralta ilman kilpailut-
tamista. Tämä muuttaisi merkittävästi kaupungin tilaajayksiköiden han-
kinta- ja valvontaresurssitarpeita. Lisäksi Staran tulisi olla riittävän kil-
pailukykyinen, jotta se menestyisi kilpailutilanteessa markkinoilla. 

Kaupungin sisäisenä yksikkönä Stara voi pääosin säilyttää nykyiset tu-
lonsa (mukaan lukien myynti HSY:lle) kuntalaissa säädetyn yhtiöittä-
misvelvollisuuden estämättä. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee työryh-
män näkemyksen mukaan enimmillään alle 4 %:a Staran vuoden 2016 
tuloista (8,3 miljoonaa euroa). Staran on mahdollista luopua kyseisestä 
myynnistä ilman, että se olennaisesti vaikeuttaa Staran toimintaa tai pi-
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demmällä aikavälillä merkittävästi muuttaa toiminnan henkilöstötarvet-
ta.

Staran suurimmat sisäiset asiakkaat ovat rakennusvirasto ja kiinteistö-
viraston tilakeskus. Näiden keskeisimpien tilaajien näkemyksiä Staran 
hallinto- ja toimintamallista selviteltiin työryhmän työn yhteydessä sekä 
keväällä 2016 tehdyn selvityksen aikana. Rakennusviraston näkemyk-
sen mukaan Stara olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida keskushal-
linnon alaiseksi liikelaitokseksi, jos Stara tai osa siitä jää osaksi kau-
punkia. Tilakeskuksen mukaan Staran rakennustekniikan osalta ensisi-
jainen vaihtoehto on kaupungin sisäinen in house -tuottaja (nettobudje-
toitu yksikkö). 

Tilaajien näkökulmasta Stara on kaupungin sisäisenä tuottajana jousta-
va erityisesti tilanteissa, joissa Staran resursointi mahdollistaa uusien ja 
osin yllättävienkin tehtävien hoitamisen nopealla käynnistyksellä. Lisäk-
si Staralla on kokemusta jatkuvuuden ja häiriötilanteiden hallinnasta. 
Stara on kaupungin sisäisenä tuottajana toimintavarma ja luotettava 
kumppani, jota koskevat samat kaupungin yleisohjeet kuin tilaajia. Sta-
ralla on myös käytettävissään kaupungin kaikki tietoaineistot ja rekiste-
rit. Kaupungin sisäisenä toimijana Stara voi täydentää tilaajien resurs-
seja viranomaisluonteisissa tehtävissä.

Työryhmän mielestä Staran säilyttäminen yhtenä kokonaisuutena kau-
pungin sisällä myös jatkossa antaa mahdollisuuden Staran oman kehi-
tystyön jatkamiseen. Staran ja sisäisten tilaajien yhteistyötä puolestaan 
on mahdollista kehittää tekemällä esimerkiksi tilaus-, hankinta-, henki-
löstö- ja kalustosuunnitelmia yhdessä nykyistä pitkäjänteisemmin ja 
suunnitelmallisemmin. Lisäksi Staran säilyttäminen yhtenä kokonaisuu-
tena mahdollistaa vielä hajallaan olevien kaupungin tuotantopalvelujen 
kehittämisen.

Työryhmän käsityksen mukaan soveltuvin organisaatiomuoto Staralle 
kaupungin uudessa organisaatiossa on liikelaitos, joka suo nettobudje-
toitua yksikköä enemmän liikkumavaraa toiminnalle ja sen kehittämisel-
le.

Uuden liikelaitoksen omistajaohjausta tulee työryhmän mielestä vahvis-
taa ja toiminnan tuottavuuden parantamiselle asettaa sitova vaatimus. 
Tilaajien ohjaus toteutuu tehtävien tilausten ja niiden toteuttamiseen liit-
tyvän seurannan sekä valvonnan kautta. 

Markkinoiden toimivuuden kannalta kilpailukykyinen kaupungin sisäi-
nen tuottaja tasapainottaa markkinoita estäen markkinoiden ääritilan-
teessa mahdollisen monopolitilanteen syntymisen. Kaupunki voi tilaaja-
na päättää tarvitsemiensa palvelujen hankkimisesta joko sisäiseltä tuot-
tajalta tai kilpailuttamalla markkinoilta. Kustannustason vertailtavuuden 
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vuoksi tilausten tulee olla yksiselitteisiä ja sisällöltään sekä ehdoiltaan 
verrattavissa yksityissektorilta tilattaviin töihin.

Työryhmän esitys

Staran organisaatiomallia valmistellut työryhmä esittää loppuraportis-
saan että Staran toiminta organisoidaan 1.6.2017 alkaen keskushallin-
toon kuuluvaksi liikelaitokseksi (rakentamispalveluliikelaitos).

Työryhmän näkemyksen mukaan keskeisiä perusteita liikelaitosmallille 
ovat kilpailuneutraliteettisääntely, kaupunginvaltuuston johtamisjärjes-
telmäuudistuksen yhteydessä tekemät tukipalvelujen organisointia kos-
kevat linjaukset, Staran suurimpien asiakkaiden näkemykset sekä liike-
laitoksen soveltuvuus liiketaloudellisin perustein harjoitettavan toimin-
nan organisaatiomuodoksi.

Kunnallinen liikelaitos

Kuntalaissa määritellään kunnallinen liikelaitos ja säädetään sen perus-
tamisesta sekä hallinnon ja talouden ohjauksen järjestämisestä. 

Kunta voi perustaa liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mu-
kaan hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitos on osa kunnan organisaa-
tiota ja liikelaitoksen kirjanpito on osa kunnan kirjanpitoa. Liikelaitoksen 
tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

Kunnan liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos. Käytännön toi-
minnassa on kuitenkin mahdollista käyttää vakiintunutta nimilyhennettä 
tai muuta markkinointinimeä.

Liikelaitoksen johtaminen

Kunnan liikelaitoksella on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen 
toimintaa. Johtokunta on kuntalain 30 §:n tarkoittama kunnan toimielin. 
Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää, että johtokunnan valit-
see muu toimielin kuin valtuusto. Johtokuntaan voidaan valita sellai-
nenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lauta-
kuntaan.

Työryhmän loppuraportin liitteenä on luonnos rakentamispalveluliikelai-
tosta koskeviksi hallintosääntömääräyksiksi. Sääntötoimikunta käsitteli 
luonnoksen kokouksessaan 17.1.2017, eikä sillä ollut huomautettavaa 
asiassa. Staran nykyinen johtosääntö on liitteenä.

Rakentamispalveluliikelaitosta koskevan hallintosääntöehdotuksen mu-
kaan liikelaitokselle perustetaan viisijäseninen johtokunta, jonka kau-
punginhallitus nimeää. Hallintosäännössä on vastaavat määräykset 
muiden keskushallintoon kuuluvien liikelaitosten osalta. 
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Johtokunta huolehtii rakentamispalveluliikelaitoksen toimialan mukai-
sista tehtävistä. Liikelaitos huolehtii rakennusalan, ympäristönhoidon ja 
logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta 
kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille. Liikelaitos käyttää toimin-
nassaan nimeä Stara.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 tekemän johtamisjärjestelmäuudistusta 
koskevan päätöksen perustelujen mukaan kaupunkikonsernille tukipal-
veluja tuottavien liikelaitosten johtokuntien jäsenet esitetään valittavan 
kaupungin viranhaltijoista sekä ulkopuolisista asiantuntijoista, koska lii-
kelaitokset ovat kaupunkikonsernille sisäisiä palveluja tuottavia tukipal-
veluja.

Tilaajan eli tulevan kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ohjaa poliit-
tisesti valittu lautakunta. Poliittinen ohjaus ulottuu myös tuottajan toi-
mintaan toimialoille ja liikelaitoksille asetettavien talousarvioraamien 
sekä toisaalta tilaajalautakunnan päätöksillä tuottajalta tehtävien tilaus-
ten kautta. Uuden liikelaitoksen toimintaa ohjaava johtokunta voi keskit-
tyä liikelaitoksen toiminnan ja sen tuottavuuden parantamiseen. Johto-
kuntaan on tarkoitus nimetä rakentamispalveluliikelaitoksen palveluita 
käyttävien kaupungin sisäisten asiakkaiden edustajia sekä mahdolli-
sesti kaupungin ulkopuolinen asiantuntija. 

Rakentamispalveluliikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johto-
kunnan alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja suorittaa kansliapäälli-
kön määräämät tehtävät ja toimii liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä.

Kaupungin liikelaitosten johtokuntien ja johtajien yleiset tehtävät on 
määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä 1.6.2017 voimaan tule-
vassa hallintosäännössä.

Liikelaitoksen talous

Perustettavan kunnallisen liikelaitoksen aloittavan taseen muodostami-
sessa noudatetaan kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta. Periaatteena on, että liikelaitoksen 
aloittava tase muodostetaan kunnan kirjanpitoon merkityistä kirjanpi-
toarvoista. Liikelaitosta perustettaessa peruspääoma osoittaa liikelai-
tokseen siirretyn nettovarallisuuden määrän, joka lasketaan siirrettyjen 
varojen ja velkojen erotuksena. Peruspääoma on kunnan oman pää-
oman ehtoinen sijoitus liikelaitokseen. 

Osa nettovarallisuudesta voidaan merkitä peruspääoman sijasta pitkä-
aikaiseksi lainaksi kunnalta. Liikelaitoksen on suoritettava korvaus pe-
ruspääomalle. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty vaan siitä 
päättää valtuusto. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston liikelaitosyleisoh-
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jeen mukaan korvaus peruspääomalle samoin kuin sisäisen lainan kor-
ko käsitellään tuloksesta riippumattomana kulueränä.

Liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoitteeksi vuonna 2017 tulisi työ-
ryhmän näkemyksen mukaan asettaa kahdeksan (8) prosenttia perus-
pääomasta, minkä jälkeen tuottotavoite päätettäisiin vuosittain kaupun-
gin talousarvion yhteydessä. Vuoden 2017 osalta korvausta peruspää-
omalle maksetaan liikelaitoksen olemassaoloajalta eli 1.6.2017 alkaen. 
Työryhmän esittämä tuottotavoite vastaa muille keskushallintoon 
1.6.2017 lähtien kuuluville liikelaitoksille asetettua tuottotavoitetta vuo-
delle 2017.

Johtokunnan on laadittava kalenterivuosittain liikelaitoksen erillistilin-
päätös. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoitus-laskel-
ma ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä talousarvion toteutumis-
vertailu ja toimintakertomus.

Staran organisaatiomallia valmistelleen työryhmän loppuraportin liittee-
nä ovat KPMG Oy Ab:n laatimat liikelaitoksen talouslaskelmat. Laskel-
missa on käytetty Staran vuoden 2016 ennustettuja talouslukuja. 

Jos rakentamispalveluliikelaitos päätetään perustaa 1.6.2017 alkaen, 
määrittyy sen aloittava tase Staran per 31.5.2017 tehtävän välitilinpää-
töksen perusteella. 

Henkilöstön asema ja ulkoisesta myynnistä luopuminen

Staran nykyinen vakanssien lukumäärä on 410, joista avoinna 36. Sta-
ran palvelutuotanto jatkuu organisaatiomuodon muuttumisesta huoli-
matta olennaisilta osiltaan entisellään. Tämän vuoksi Staran henkilös-
tön asema ei muutu, vaan henkilöstö jatkaa nykyisissä tehtävissään 
kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisin palvelussuhteen eh-
doin. Erillisiä henkilöstön siirtämistä koskevia päätöksiä ei tarvita. Uu-
delle liikelaitokselle on kuitenkin perustettava johtajan virka, ja vastaa-
vasti lakkautettava nykyinen toimitusjohtajan virka.

Organisaatiomallia koskevan valmistelun aikana Stara on tarkastellut 
emokaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa solmimiaan sopimuksia. 
Jatkaessaan kaupungin sisäisenä toimijana Stara tulee irtisanomaan 
tarvittavin osin ulkopuolisten tahojen kanssa solmimansa sopimukset. 
Useimmissa irtisanottavissa sopimuksissa on kolmen tai kuuden kuu-
kauden pituinen irtisanomisaika. 

Sopimusten irtisanomisen myötä Staran liikevaihto pienenee enintään 
noin 8,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon pieneneminen vaikuttaa Staran 
henkilöstötarpeeseen. Vaikutus on arviolta noin 20 henkilötyövuotta. 
Kaupungin periaatteiden mukaisesti Staran henkilöstöä ei irtisanota toi-
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minnallisista tai tuotannollisista syistä vaan henkilöstö jatkaa kaupungin 
palveluksessa rakentamispalveluliikelaitoksen organisaatiossa. 

Työn vähenemisen haittoja on mahdollista kompensoida luonnollisen 
poistuman kautta tapahtuvalla työvoiman vähenemisellä. Eläköityviä 
työntekijöitä on arviolta 32 vuonna 2017, 26 vuonna 2018, 28 vuonna 
2019 ja 23 vuonna 2020. Lisäksi henkilöstölle voidaan tarjota mahdolli-
suuksia uudelleen koulutukseen Staran sisällä.

Stara voi myös asettaa tavoitteekseen ulkopuolisten alihankintojen kor-
vaamisen omalla työllä niissä kohteissa, joissa se on mahdollista tehdä 
kilpailukykyisesti.

Staran tulevaan henkilöstötarpeeseen vaikuttaa myös kaupungin sisäi-
sen tilauskannan kehitys. Rakentamisen toimialoilla on jo vuonna 2016 
toteutunut merkittävä kasvu. Tilausmäärät ovat lisääntyneet myös jo 
päätetyissä ja vuosina 2017–2018 toteutettavissa urakoissa yli 30 mil-
joonalla eurolla isojen hankkeiden myötä. 

Staran organisaatiomalliin liittyvää valmistelua on käsitelty Staran hen-
kilöstötoimikunnassa 22.11.2016, 12.12.2016 ja 24.1.2017. Kaupungin 
henkilöstötoimikunnalle asiaa esiteltiin 30.1.2017. Henkilöstötoimikun-
nan lausunto on liitteenä.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että sen tarkoituksena on, mikäli kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä perustaa rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan 
virka sekä virkaa perustaessaan määrittää viralle HAY-palkkausjärjes-
telmän mukainen kokonaispalkka.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaan 
viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuus-
vaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hä-
nen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viran-haltijana 
ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn 
liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän 
on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttä-
vä syy, ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:ssä käsitellään puoles-
taan muun muassa tilannetta, jossa viranhaltijan tehtävät ovat vähenty-
neet olennaisesti ja pysyvästi. Viranhaltijalle on tällöin tarjottava laissa 
määrätyin edellytyksin hänelle soveltuvaa toista virkasuhdetta tai työ-
suhdetta, jos työnantajan organisaatiossa on tällainen tehtävä tarjolla.
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Työnantajalla on siten organisaatiouudistusten yhteydessä laaja harkin-
tavalta ja myös velvoite tarjota viranhaltijoille mahdollisuutta siirtyä toi-
seen virkaan. Uusi virka voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 4 §:n 3 momentin nojalla täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun 
kyse on viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan ja taustalla ovat or-
ganisaatiossa tapahtuneet muutokset, jotka ovat vaikuttaneet viranhal-
tijan tehtäviin.

Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 19 §:n nojalla kaupungin-
hallitus päättää viranhaltijan siirtämisestä toisen laitokseen tai virastoon 
virkasuhteeseen, kun kyseessä on virka, joka täytetään kaupunginval-
tuustossa tai kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä siir-
tää rakentamispalveluliikelaitoksen perustettavaan toimitusjohtajan vir-
kaan suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja, KTM, EMBA Timo 
Martiskainen. Timo Martiskainen on toiminut Staran toimitusjohtajana 
vuodesta 2011 lähtien. Nykyisen Staran toimitus-johtajan viran lakkaut-
taminen tuodaan erikseen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus ilmoittaa edelleen, että mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, niin kaupunginhallitus tulee erikseen päätet-
tävänä asiana valitsemaan liikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä ja 
henkilökohtaista varajäsentä ensisijaisesti kaupunginhallinnon omista 
toimialaa tuntevista henkilöistä sekä valitsemaan kaupunginhallituksen 
edustajan ja varaedustajan johtokuntaan sekä kehottamaan Staraa yh-
dessä kaupunginkanslian kanssa ryhtymään tarpeellisiin toimiin liikelai-
toksen perustamiseksi.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että Staran organisaatiomalli tulee ratkaista sekä voi-
massa olevaan kilpailuneutraliteettisääntelyyn että kaupungin 1.6.2017 
voimaan tulevaan johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyen. 

Staran mahdollista sijoittumista kaupunkiympäristön toimialalle on sel-
vitetty johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyvässä työryhmätyöskente-
lyssä kesän ja syksyn 2016 aikana. Johtamisen jaoston 14.11.2016, § 
85 päätöksen perustelujen mukaisesti Staran nykyinen toiminta poikke-
aa kokonsa, tehtäviensä laajuuden ja toimintatapansa puolesta kau-
punkiympäristötoimialan muista palvelukokonaisuuksista ja palveluista. 
Tämän vuoksi sekä toimialan että sen palvelukokonaisuuksien johtami-
sen kannalta Stara on tarkoituksenmukaista käsitellä omana kokonai-
suutenaan. 
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Staran organisaatiomallia jatkoselvittäneen työryhmän valmistelutyön 
perusteella tarkoituksenmukainen organisaatiomuoto Staralle on liike-
laitos. Liikelaitoksena Stara on mahdollista säilyttää yhtenä kokonai-
suutena ja jatkaa sen toiminnan kehittämistä kaupungin sisäisenä tuot-
tajana.

Perustettavaksi ehdotettava uusi rakentamispalveluliikelaitos on työryh-
män ehdotuksen mukaisesti tarkoituksenmukaista sijoittaa keskushal-
lintoon vastaavalla tavalla kuin johtamisjärjestelmäuudistuksessa on 
tehty muille kaupungin sisäisinä tuottajina toimiville tuotantoyksiköille. 

Uusi liikelaitos luopuu sellaisesta yhtiöittämisvelvollisuuden alaisesta 
ulkoisesta myynnistä, jolle ei ole kuntalain mukaista poikkeusperustetta 
ja keskittyy toimimaan kaupungin sisäisenä tuottajana. 

Kaupungin sisäisenä tuottajana uusi liikelaitoksena voi jatkossakin toi-
mia tiiviissä yhteistyössä kaupungin sisäisten tilaaja-asiakkaiden kans-
sa ja kehittää tilaaja-tuottajamallin mukaista toimintatapaa nykyistäkin 
pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin. Staran säilyttäminen yhte-
nä kokonaisuutena mahdollistaa liikelaitoksen omien tuotantopalvelujen 
kehittämisen, selkeämmin ohjatun yhteistyön tilaajien kanssa sekä kau-
pungin hajallaan olevien tuotannon palvelujen keskittämisen yhden ko-
konaisuuden alle.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen johtamisen 
jaoston käsittelemää esitystä. Johtamisen jaosto päätti asiasta esitteli-
jän ehdotuksesta poiketen äänestyksen jälkeen seuraavan vastaehdo-
tuksen mukaisesti: Päätösesitys hyväksytään siten, että jatkossa turva-
taan se, että liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon enemmistö koos-
tuu poliittisista luottamushenkilöistä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

Liitteet

1 Loppuraportti
2 KPMG Oy Ab:n raportti elokuu 2015
3 KPMG Oy Ab:n analyysi huhtikuu 2016
4 KPMG Oy Abn selvitys liikelaitoksen taloudesta
5 Luonnos hallintosääntökirjauksiksi
6 Staran nykyinen johtosääntö
7 Helsingin kaupungin hallintosääntö_Stara-muutokset näkyvissä
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
9 Oikeuspalveluiden muistio Staran palvelumyynnistä HSY:lle
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Stara

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 150

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kau-
pungin rakentamispalveluliikelaitoksen, jonka tehtävänä on huoleh-
tia rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuo-
tanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille,

 hyväksyä, että liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan liikelaitok-
seen siirtyvien tase-erien välitilinpäätöksen 31.5.2017 mukaisista 
kirjanpitoarvoista, ja että siirtyvä nettovarallisuus merkitään liikelai-
toksen peruspääomaksi,

 hyväksyä, että liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoite vuonna 
2017 on kahdeksan (8) prosenttia peruspääomasta, minkä jälkeen 
tuottotavoite päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä sekä

 muuttaa 1.6.2017 voimaan tulevaa hallintosääntöä liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Käsittely

13.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Timo Martiskainen ja Atte Malmström. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 06.02.2017 § 16

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Esitys

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kau-
pungin rakentamispalveluliikelaitoksen, jonka tehtävänä on huoleh-
tia rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuo-
tanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille,

 hyväksyä, että liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan liikelaitok-
seen siirtyvien tase-erien välitilinpäätöksen 31.5.2017 mukaisista 
kirjanpitoarvoista, ja että siirtyvä nettovarallisuus merkitään liikelai-
toksen peruspääomaksi,

 hyväksyä, että liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoite vuonna 
2017 on kahdeksan (8) prosenttia peruspääomasta, minkä jälkeen 
tuottotavoite päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä sekä

 muuttaa 1.6.2017 voimaan tulevaa hallintosääntöä liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Lisäksi johtamisen jaosto totesi, että jatkossa turvataan, että liikelaitok-
sen johtokunnan kokoonpanon enemmistö koostuu poliittisista luotta-
mushenkilöistä.

Käsittely

06.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösesitys hyväksytään siten, että jatkossa tur-
vataan se, että liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon enemmistö 
koostuu poliittisista luottamushenkilöistä.
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Kannattaja: Jorma Bergholm

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus

Jaa-äänet: 3
Otso Kivekäs, Pekka Majuri, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Harri Lindell, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Johtamisen jaosto hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 04.01.2017 § 3

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä täydentää 23.11.2016, § 
78 johtajistokäsittelyssä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Sta-
ra) organisaatiomallin valmistelemiseksi asettamaansa työryhmää hen-
kilöstön edustajilla seuraavasti: 

 Ilkka Havas, pääluottamusmies, Stara

 Seppo Ilvonen, pääluottamusmies, Stara

 Heikki Laristo, projektipäällikkö, Stara, varajäsen

Päätöksen perustelut
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Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.11.2016, § 78 asettaa 
Staran organisaatiomallin valmistelemiseksi seuraavan työryhmän: 

 Matti Malinen, talousarviopäällikkö, kaupunginkanslia, puheenjohta-
ja

 Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, Stara, varapuheenjohtaja

 Miia Aho, kaupunginasiamies, kaupunginkanslia

 Ilpo Laitinen, yksikönjohtaja, Stara

 Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslia

 Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia

 Raimo K. Saarinen, kaupungininsinööri, HKR

 Juha Viljakainen, hankepäällikkö, kaupunginkanslia

 Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia, sihteeri

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys Staran toimintojen organi-
saatiomalliksi niin, että tarvittavat esitykset voidaan tuoda päätöksente-
koon tammikuun loppuun 2017 mennessä ja muutos voidaan toteuttaa 
1.6.2017 alkaen.

Asetettua työryhmää on tarkoituksenmukaista täydentää henkilöstön 
edustajilla.

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 23.11.2016 § 78

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Rakennusvirasto 15.6.2016

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Ylestä taustatietoa

Rakennusvirasto toimii Staran suurimpana tilaajana. Rakennusviraston 
osuus Staran vuoden 2015 liikevaihdosta on noin 119,6 milj. euroa eli 
57,7 prosenttia. Katu- ja puisto-osaston tilauksia vuonna 2015 oli 115,8 
milj. euroa ja HKR-Rakennuttajan tilauksia 3,8 milj. euroa.
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Rakennusvirasto tilaa Staralta hankinnat neuvottelumenettelyllä suora-
hankintoina ilman kilpailutusta. Stara ei vastaavasti osallistu markkinoil-
la kilpailutettaviin tarjouskilpailuihin.

Katu- ja puistorakentamisurakat

Rakennusviraston Staralta tilaamien katu- ja puistorakentamisurakoi-
den volyymi on ollut vuosittain melko vakiolla tasolla, vuonna 2015 noin 
40,9 miljoonaa euroa.

Katu- ja puistoinvestointien hankinnat 2012−2015 (Talousarviokohdat 
803 ja 806)

Investointien hankinnat, milj. 
euroa 

2012 2013 2014 2015

Stara, kaupunkitekniikan ra-
kentaminen

45,2 45,0 37,9 40,9

Markkinoilla kilpailutetut urakat 
(HKR-RAK)

16,5 23,5 31,3 38,1

Lisäksi Staralta tilataan kaupunginhallituksen erillisrahoituksella esira-
kentamis- ja lähiörahastohankkeita, vuonna 2015 yhteensä 14,7 milj. 
eurolla. Erillisrahoituksella tilattavien hankkeiden volyymit vaihtelevat 
vuosittain. 

Staralle soveltuvat erityisesti tavanomaiset täydennysrakentamisen se-
kä liikennejärjestelyn ja katujen/puistojen peruskorjauksen hankkeet. 
Suuret liikenneväylä-, silta- ja erikoisrakennehankkeet edellyttävät eri-
koisosaamista ja ne on kilpailutettu ulkoisilla markkinoilla. Samoin ulko-
valaistuksen ja erikoisrakenteiden peruskorjaushankkeet edellyttävät 
erikoisosaamista, jota on saatavissa vain ulkoisilta markkinoilta.

Katujen ja puistojen rakentamishankkeissa Stara käyttää paljon alihan-
kintoja kuten yksityisetkin urakoitsijat, mutta ei toimi varsinaisena ra-
kennuttajana. Vuonna 2014 Staran rakentamishankinnoissa oli ulko-
puolisten alihankintojen osuus 65 % (stabilointi-, louhinta-, asfaltti- ja ki-
vityöt sekä materiaalit).

Katujen ja viheralueiden ylläpitotyöt

Rakennusvirastolle osoitetut katujen ja viheralueiden ylläpidon määrä-
rahat ovat olleet vuosia samalla tasolla, huolimatta ylläpidettävien katu-
jen ja viheralueiden pinta-alan kasvusta ja muista uusista ylläpitovas-
tuista.
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Ylläpitopalveluja hankitaan sekä kaupungin sisäiseltä tuottajalta Staral-
ta että kilpailutettuina urakoina yksityisiltä urakoitsijoilta. Staralta ylläpi-
topalvelut hankitaan kahdella erillisellä sopimuksella. Rakennetun ym-
päristön ylläpitopalvelut hankitaan yksivuotisella palvelusopimuksella. 
Ympäristönhoidon palvelut hankitaan kolmivuotisella (2015−2017) yllä-
pitosopimuksella. Näiden lisäksi Staran kanssa on käynnissä Mellunky-
län alueurakka.

Rakennusvirasto tilaa Staralta katujen ja viheralueiden ylläpitoon ja ym-
päristönhoitoon liittyviä palveluita yhteensä noin 60 milj. euroa vuodes-
sa eli Staralta tilattavat ylläpitohankinnat ovat noin 84 % ylläpitoon käy-
tettävissä olevasta määrärahasta.

Vuonna 2014 Staran ylläpitohankinnoissa oli ulkopuolisten alihankinto-
jen osuus 35 %.

Käyttötalouden hankin-
nat, milj. euroa 

2012 2013 2014 2015

Stara 62,0 60,5 58,0 60,1
Markkinoilla kilpailutetut ylläpi-
tourakat

7,6 8,4 5,8 6,3

Vastaukset kysymyksiin

Rakennusvirasto on koonnut tilaajan näkökulmasta vastaukset seuraa-
viin Staran hallinto- ja toimintamallin järjestämisen kannalta keskeisiin 
kysymyksiin. 

Yleisarvio Starasta nykyisessä muodossa

Vahvuudet

Staran vahvuutena on paikallistuntemus, eri toimialojen osaaminen ja 
kokemus, sekä erityisosaaminen (mm. puiden hoidon osaaminen, luon-
nonhoito). Stara kaupungin sisäisenä tuottajana on joustava tilanteissa, 
joissa Staran resursointi mahdollistaa uusien ja osin yllättävienkin teh-
tävien hoitamisen nopealla käynnistyksellä. Staralla on hallinnassaan 
tukikohtia eri puolilla kaupunkia ja erityisenä vahvuutena kantakaupun-
gissa sijaitsevat tulikohdat. Staralla on kokemusta jatkuvuuden ja häi-
riötilanteiden hallinnasta.

Stara on kaupungin sisäisenä tuottajana toimintavarma. Stara on luo-
tettava kumppani, koska sitä koskee samat kaupungin yleisohjeet kuin 
rakennusvirastoa tilaajana. Staralla on myös käytettävissä kaupungin 
kaikki tietoaineistot ja rekisterit.
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Stara on kaupungin sisäisenä tuottajana mahdollistanut sosiaalisen 
työllistämisen.

Heikkoudet

Stara ei voi osallistua kilpailuun ja muutoksiin sopeutuminen on jähme-
ää, koska Stara ei voi toimia samoilla edellytyksillä kuin yksityiset toimi-
jat.

Staran kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on ollut 
hidasta, koska rakenteellisten uudistusten tekeminen on ollut vaikeaa. 

Staran kiinteiden kustannusten määrä on korkea erityisesti ylläpidossa 
verrattuna yksityisiin urakoitsijoihin. Kiinteiden kustannusten suureen 
määrään vaikuttavat mm. ympärivuotisten työntekijöiden suuri määrä 
henkilöstön eläköitymisestä huolimatta, oman konekaluston suuri mää-
rä ja ylimitoitettu tukikohtakapasiteetti.

Rakentamisen laadussa ja hankkeiden aikataulujen pitämisessä on 
vaihtelua ja rakentamishankkeiden loppuunsaattamisessa parannetta-
vaa.

Stara on iso ja raskas organisaatio ja se ei kaikilta osin ole onnistunut 
sitouttamaan henkilöstöä tilaaja-tuottaja mallin mukaiseen tuottajan 
rooliin, palveluasenteeseen ja toimintatapojen uudistamiseen. Ylläpi-
dossa totuttuja työtapoja ja menettelyjä on ollut vaikea muuttaa, koska 
henkilöstö haluaa toimia kuten ennenkin. Toimintatapojen uudistami-
nen on liian hidasta.

Yksityisiin urakoitsijoihin verrattuna Stara on sitoutunut noudattamaan 
kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstömäärän sopeuttaminen on 
vaikeaa työmäärän muutoksissa ja työmäärän vaihteluissa eri vuosina 
ja vuodenaikoina. Lisäksi Staran on vaikea kilpailla kokeneesta henki-
löstöstä. 

Staran työntekijöiden työaikamuotona on virastoille tyypillinen päivätyö-
aika, mikä johtaa joustamattomaan työskentelyyn ja kalliisiin ylitöihin. 
Konkreettisena esimerkkinä asiakaslähtöinen lumenpoisto asuntoka-
duilta ei ole mahdollista, mikä taas yksityisiltä urakoitsijoilta onnistuisi. 

Staran ydintoimintojen eli katujen ja puistojen rakentamisen sekä katu-
jen ja viheralueiden ylläpidon lisäksi Staran kokonaisuuteen sisältyy 
useita markkinoihin nähden ylihintaisia toimintoja kuten esimerkiksi lo-
gistiikan korjaamo ja kuljetuspalvelu, materiaalipalvelu/Staran myymä-
lä, kilpipalvelu, katu- ja maalaboratorio, puutarhapalvelut (mm. viher-
kasvi- ja floristipalvelut, kausikasviviljely), virkistyspeltojen hoito, meri- 
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ja saaristoalueen veneyksikön päällekkäinen toiminto liikuntaviraston 
kanssa jne. 

Aliurakkahankintojen kilpailuttaminen vaatisi lisäosaamista.

Merkitys tilaajan omalle toiminnalle

Katujen ja puistojen rakentamisessa Staran osuus hankinnoista ml. lä-
hiörahasto- ja esirakentamishankinnat on noin 41 %.

Katujen ja viheralueiden ylläpidosta Staran osuus hankinnoista on noin 
84 %. Ylläpidon hankinnat jakautuvat hyvin erilaisiin ja erikokoisiin ko-
konaisuuksiin. Tilauksilla katetaan Staran sisäisiä kustannuseriä.

Staran hankinnoissa on ollut käytössä jonkin verran kevyempi tilaamis-
tapa, mutta rakennusviraston tavoitteena on yhdenmukaistaa hankinta-
asiakirjat ja sopimusohjaus kilpailutettujen hankintojen kanssa.

Viranomaisluonteisissa tehtävissä Stara kaupungin toimijana on asian-
tuntijaominaisuudessa täydentänyt tilaajan resursseja.

Staran toiminnot, jotka ovat tarpeen jatkossakin hoitaa kaupungin organisaation toi-
mesta

Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon osalta ei ole lainsäädän-
nössä sellaista seikka, mikä erityisesti vaatisi kuntaa itse hoitamaan 
nämä tehtävät. Markkinoilta ei välttämättä tällä hetkellä löydy nopealla 
aikataululla ammattitaitoisia toimijoita kaikkiin erityistehtäviin kuten esi-
merkiksi luonnonhoitoon.

Tilaajan kannalta kyse on hankintojen johtamisesta ja hankintaosaami-
sesta. Markkinoiden toimivuuden kannalta kilpailukykyinen kaupungin 
sisäinen tuottaja tasapainottaa markkinoita estäen markkinoiden ääriti-
lanteessa mahdollisen monopolitilanteen syntymisen.

Staran toiminnot, mitkä voidaan hankkia markkinoilta

Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon osalta kaikki toiminnot voi-
daan periaatteessa hankkia markkinoilta. Muutokset hankinnoissa tulee 
tapahtua suunnitellusti ja hallitusti riittävän pitkällä siirtymäkaudella, jot-
ta ei sekoiteta markkinoita ja Stara pystyy sopeuttamaan toimintaansa. 

Staran toimintojen tarkoituksenmukainen organisointitapa uudessa johtamisjärjes-
telmässä, jos Stara jää kokonaan tai osittain osaksi kaupunkia ja teknistä toimialaa

Tilaaja−tuottaja -malli on tarkoituksenmukainen toimintatapa jatkossa-
kin.
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Yhtiöittäminen mahdollistaisi Staran kustannustehokkaan toimimisen 
samoilla edellytyksillä kuin yksityiset yhtiömuotoiset palveluntuottajat. 
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla yhtiöittämisen aloittaminen markkinoiden 
hintatasolla toimivista toiminnoista ja kasvattaa yhtiömuotoista toimin-
taa hallitusti.

Jos Staran toiminta pilkotaan, tulee Stara tarkastella toiminnoittain yksi-
tyiskohtaisesti. Tulevaisuudessa Staran tulee keskittyä entistä enem-
män ydintoimintoihin. Ydintoiminnoille (katujen ja puistojen rakentami-
nen sekä katujen ja viheralueiden ylläpito) tulee määritellä kehityssuun-
nat. Lisäksi Staran kokonaisuuteen sisältyviä markkinoihin nähden yli-
hintaisia toimintoja tulee arvioida kriittisesti ja rönsymäisiä toimintoja tu-
lee karsia.

Jos Stara tai osa siitä jää osaksi kaupunkia, Stara on tältä osin tarkoi-
tuksenmukaisinta organisoida keskushallinnon alaiseksi liikelaitokseksi 
kuten Palmia. Samalla Staran omistajaohjausta tulee vahvistaa ja Sta-
ralle tulee asettaa sitova tuottavuuden parantamisen vaatimus.

Jos Stara jäisi osaksi kaupunkiympäristö toimialaa, Staran tulee olla 
HKLn tapaan liikelaitoksena erillisen johtokunnan alaisuudessa.

Miten rakentamistoiminta pitäisi järjestää

Katujen ja puistojen rakentamishankkeissa Stara toimii rakentajana ei-
kä rakennuttajana.

Jos rakentamistoimintaa ei siirretä keskushallinnon alaiseen liikelaitok-
seen tai kaupunkiympäristö toimialan alaiseen liikelaitokseen, olisi ra-
kentamistoiminta tarkoituksenmukaisinta järjestää yhtiömuotoisena pro-
jektinjohto-organisaationa. Yhtiömuotoinen toiminta mahdollistaisi var-
muudella Staran toimimisen lakisääteisenä päätoteuttajana yhteinen 
kunnallistekninen työmaa -toimintamallin mukaisesti. 

Miten ylläpitotoiminta pitäisi järjestää

Jos ylläpitotoimintaa ei siirretä keskushallinnon alaiseen liikelaitokseen 
tai kaupunkiympäristö toimialan alaiseen liikelaitokseen, olisi ylläpitotoi-
minta tarkoituksenmukaisinta järjestää yhtiömuotoisena projektinjohto-
organisaationa.

Miten logistiikkatoiminnot pitäisi järjestää

Logistiikkatoiminnot vaativat uudelleen arviointia ja toimintatapojen ra-
kenteellisia uudistuksia.

Logistiikkatoimintojen ja konekaluston taloudellisuuden arviointi ja ko-
konaissuunnitelman laatiminen ovat välttämättömiä Staran kaupunki-
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tekniikan rakentamisen ja erityisesti ylläpidon kustannustehokkuuden ja 
tuottavuuden parantamiseksi. Staran oman konevarikon ja kaluston tar-
ve on arvioitava kriittisesti. Valtaosa konekalustosta ja niiden huoltopal-
velusta on mahdollista hankkia markkinoilta. Staran tarvitseman kalus-
ton tulee olla suoraan kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon yk-
siköiden hallinnassa ilman Staran sisäisiä väliportaita ja ilman Staran 
sisäisiä päällekkäisiä yleiskustannuksia ja sisäistä laskutusta.

Autokalusto sekä niiden huolto ja tankkauspalvelut on mahdollista 
hankkia markkinoilta kokonaispalveluna esimerkiksi hankintakeskuksen 
toimesta.

Miten ympäristönhoitotoiminnot pitäisi järjestää

Ympäristönhoitotoimintoihin liittyy monia toimintaympäristömuutoksia ja 
toimintatapojen uudistamistarpeita (puutarhapalvelut, virkistyspellot, 
muissa kunnissa sijaitsevat metsät).

Rakennusviraston tavoitteena on käynnistää yhdessä Staran kanssa 
ympäristönhoitotoimintoja koskevan pitkäntähtäimen tuotantotapasuun-
nitelman laatiminen vuoden 2016 aikana.

Asiakkuuden kehittyminen ja tilauskannan kasvattamisen mahdollisuudet kaupun-
gin sisällä

Onko tilauskannan kasvattamiselle edellytyksiä

Staran tilauskannan kasvattamiselle ei ole edellytyksiä niin kauan kun 
kustannustaso ei ole kilpailukykyinen.

Onko tilaajalla intressi nykyisen tilauskannan vähentämiselle ja kilpai-
luttamisen lisäämiselle

Rakennusviraston hankintastrategian mukaan tilaamisen lähtökohtana 
ja tavoitteena on sekä Staran resurssien että markkinoiden mahdolli-
simman tehokas käyttö. Toisaalta rakennusvirasto on sitoutunut pitä-
mään Staran hankintojen volyymin nykyisellä tasolla Staran henkilöstön 
työllistämiseksi. Tämä edellyttää Staralta nykyistä suunnitelmallisem-
paa toimintojen ja toimintatapojen kehittämistä sekä tuottavuuden pa-
rantamista.

Tilaajalla on intressi Staran tilauskannan vähentämiseen ja kilpailutta-
misen lisäämiseen, sillä Staran kilpailukyky suhteessa markkinahintoi-
hin ei ole tällä hetkellä tyydyttävä. Tilaaja on vastuussa päättäjille ja ve-
ronmaksajille kustannustehokkaiden palvelujen järjestämisestä. 

Rakentamisessa markkinat toimivat ja kilpailua ja toimijoita löytyy.
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Ylläpidossa tarvitaan johdonmukainen suunnitelma kilpailutuksen lisää-
miseen. Rakennusvirastossa on vireillä ylläpidon pitkäntähtäimen suun-
nitelman laatiminen yhteistyössä Staran kanssa.

Muutokset tulee tehdä hallitusti, jotta ei sekoiteta markkinoita ja Stara 
pystyy sopeuttamaan toimintansa.

Staran kilpailukyky markkinoihin verrattuna

Staran kilpailukykyä on selvitetty rakennusviraston ja Staran yhteistyö-
nä kustannusvertailujen avulla. Kustannusvertailujen tulokset antavat 
kuvan Staran ja markkinoilla kilpailutettujen yksityisten urakoitsijoiden 
kustannustason suuruusluokasta. Kustannusvertailujen laskentamene-
telmää kehitetään edelleen.

Rakentamishankkeiden kustannusvertailu

Rakentamishankkeiden kustannusvertailua on tehty vuodesta 2014 al-
kaen yhdessä Staran kanssa. Hintakilpailukykyä arvioidaan Staran an-
tamien tarjoushintojen ja Fore-kustannushallintajärjestelmällä lasketta-
vien kustannusarvioiden vertailulla. Isoissa yli 0,7 milj. euron hankin-
noissa, joista yleisten töiden lautakunta päättää, Staran kustannustaso 
on ollut noin 10−30 prosenttiyksikköä korkeampi kuin suunnitelmasta 
laskettu vertailukustannus. Vastaavasti yksityisen urakoitsijan kustan-
nustaso on ollut tämän hetken markkinatilanteessa noin 20−30 pro-
senttiyksikköä alempi kuin suunnitelmasta laskettu vertailukustannus. 

Kustannusvertailun myötä Staran rakentamishankkeiden tarjoukset 
ovat tarkentuneet ja tulleet jonkin verran lähemmäksi vertailuhintaa. 
Staran rakentamisen tarjouksissa yleiskustannus on vuonna 2016 alen-
tunut 8 prosenttiin aikaisemmasta 15 prosentista. 

Rakentamishankkeiden kustannusvertailu osoittaa, että Staran kilpailu-
kyky suhteessa markkinahintoihin ei ole tällä hetkellä tyydyttävä. 

Ylläpidon kustannusvertailu

Ylläpidon kustannusvertailua on tehty vuodesta 2012 alkaen yhdessä 
Staran kanssa. Hintakilpailukykyä arvioidaan Staran antamien tarjous-
hintojen ja Fore-kustannushallintajärjestelmällä laskettavien kustannu-
sarvioiden vertailulla. Staran kustannustaso on ollut noin 30−70 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin vertailukustannus. Vastaavasti kilpailu-
tettujen ylläpitourakoiden kustannustaso on ollut noin 20−40 prosent-
tiyksikköä alempi kuin vertailukustannus. 

Ylläpitourakoiden kustannusvertailu osoittaa, että Staran hintataso on 
erittäin korkea markkinahintoihin verrattuna. Koska ylläpidon rahoitus ei 
lisäänny, tällä tavalla ei voida jatkaa. Staran on välttämätöntä tehdä toi-
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mintaansa rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia kustannustehokkuu-
den parantamiseksi.

HSY:n Stara -asiakkuuden merkitys

Katurakentamishankkeet ovat lähes poikkeuksetta usean tilaajan hank-
keita eli yhteinen kunnallistekninen työmaa -toimintamallin mukaisia 
hankkeita. Stara toimii katu- ja puisto-osaston tilaamissa rakennus-
hankkeiden lakisääteisenä päätoteuttajana, jolloin se joutuu väistämät-
tä tuottamaan palveluita kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten HSY, 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy sekä muut johto-operaattorit. Raken-
nushankkeen kaikki katurakentamiseen liittyvät työt on tarkoituksenmu-
kaista tilata jatkossakin samalta urakoitsijalta, joka toimii hankkeen laki-
sääteisenä päätoteuttajana.

Lisätiedot
Raimo K Saarinen, kaupungininsinööri, puhelin: 310 38801

raimo.k.saarinen(a)hel.fi
Silja Hyvärinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Rahoitusjohtaja 08.01.2016 § 2

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös

Vs. rahoitusjohtaja päätti tilata KPMG Oy Ab:ltä 31.12.2015 päivätyn 
tarjouksen mukaiset Helsingin kaupungin rakentamispalvelun hallinto- 
ja toimintamallin selvittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät enimmäis-
hintaan 29 500 euroa (alv 0 %). 

Samalla vs. rahoitusjohtaja päätti, että hankinnan arvonlisäveroton 
osuus maksetaan kaupunginkanslian menokohdasta 18510000 tililtä 
434100 Asiantuntijapalvelut.

Päätöksen perustelut

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilantees-
sa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, 
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). 127 §:n 
mukaan kunta voi yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä hoitaa omana 
toimintanaan 126 §:ssä tarkoitettua tehtävää muun muassa silloin, jos 
toiminnan on katsottava olevan vähäistä tai kunta tuottaa palveluja jul-
kisista hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle 
taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle sidosy-
ritykselle tai yhteisyritykselle.
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Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän kaupungin strategiaohjel-
man 2013–2016 mukaan Kaupungin kilpailuilla markkinoilla olevat toi-
minnot järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä taval-
la. 

Kuntalain säännösten ja strategiaohjelman kirjausten johdosta Helsin-
gin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) hallinto- ja toimintamallia on 
selvitetty vuonna 2013 (alustava selvitys 15.11.2013) ja vuonna 2015 
(ulkoisten myyntien taloudelliset ja juridiset vaikutukset 10.8.2015). 

Alustavan selvityksen ja ulkoisen myynnin vaikutusten arvioimisen jat-
keeksi on tehtävä varsinainen Staran hallinto- ja toimintamallin järjestä-
mistä koskeva selvitys, jossa selvitetään tarve kuntalakiin ja strate-
giaohjelmaan perustuville muutoksille Staran hallinto- ja toimintamalliin.

Staran hallinto- ja toimintamallin järjestämiseen liittyvät asiantuntijapal-
velut hankitaan konsultointipalvelujen hankintaa koskevaan puitesopi-
mukseen H104-13 (vs. kansliapäällikön päätös 20.5.2014, § 50) perus-
tuen.

Asiantuntijatehtävät tilataan suoraan KPMG Oy Ab:lta, koska yhtiöllä 
on aiemmin tuottamansa Staran hallintomallin alustavan selvityksen se-
kä ulosmyynnin taloudellisia ja juridisia vaikutuksia koskeneen selvityk-
sen perusteella valmiit hallussaan olevat tiedot ja paras kokonaiskuva 
jatkotoimeksiannon kohteena olevasta asiasta. Lisäksi asiantuntijateh-
tävien viivytyksetön suorittaminen on välttämätöntä ottaen huomioon 
kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja kaupungin 
strategiaohjelman 2013–2016 kirjaukset kilpailuneutraliteettiin liittyen.

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 140
Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Kulosaaren metrosillan vahvistushankkeen hankesuunnitel-
man enimmäishinnan korottamisen niin, että hankkeen arvonlisävero-
ton kokonaishinta on yhteensä enintään 8.500.000 euroa (alv 0 %).

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tär-
keänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos –liikelai-
tokselta selvitystä niistä konkreettisista toimista, joihin Liikenne-
laitos –liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteut-
taa hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa. (Mika Ebeling)

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Kauko Koskisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pitää tär-
keänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos –liikelai-
tokselta selvitystä niistä konkreettisista toimista, joihin Liikenne-
laitos –liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteut-
taa hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Mika Ebelingin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto pi-
tää tärkeänä, että kaupunginhallitus edellyttää Liikennelaitos –liikelai-
tokselta selvitystä niistä konkreettisista toimista, joihin Liikennelaitos –
liikelaitos ryhtyy, jotta hankkeet voidaan jatkossa toteuttaa hyväksytyn 
enimmäishinnan puitteissa.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 77
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sei-
ja Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Minerva Krohn, Hannu Oskala, Jukka Relander, 
Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mika Ebelingin ehdottaman toivomuspon-
nen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2016 § 108 hyväksyä Kulosaaren met-
rosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen ar-
vonlisäveroton enimmäiskustannus on 6 115 000 euroa, maanraken-
nuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Sillan peruskorjaus on tarpeen sillan rakenteellisen turvallisuuden var-
mistamiseksi, sillä sillan rakenteessa on käytetty vetykorroosiohauras-
murtumalle altistavaa jännetyyppiä. Peruskorjauksessa sillan kanta-
vuutta vahvistetaan kannen molemmin puolin asennettavilla teräspal-
keilla, jotka tuetaan betonisilla tukirakenteilla.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että vahvennustyöt saadaan 
sovitettua Kalasatamaan kauppakeskuksen rakennustöihin. Sillan kaksi 
keskustan puoleista jännettä ulottuvat rakenteilla olevan liikekeskuksen 
sisään, ja sillan vahventamistyö on tarkoituksenmukaista ajoittaa käyn-
nissä olevan kauppakeskuksen runkotyön yhteyteen. 

Kustannusten ylityksestä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 19.1.2017 Kulosaaren 
metrosillan vahvistushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamista niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yh-
teensä enintään 8 500 000 euroa (alv 0 %).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys on päätöshistoriassa. 
Hankesuunnitelman korotuksen tarkempi selostus on liitteenä 1.

Alkuperäisen hankesuunnitelman ja kaupunginvaltuuston päätöksen 
27.4.2016 mukainen koko projektin kustannusarvio oli 6,115 milj. eu-
roa. Kustannukset ovat sittemmin tarkentuneet siten, että tammikuussa 
2017 kustannusarvio koko projektille on noin 8,5 milj. euroa.

Urakoiden arvoiksi arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa noin 
3,5 miljoonaa euroa. Urakoiden kilpailutuksessa vahvistuneet urakka-
hinnat ovat noin 6,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusten nousu johtuu liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 
esityksen mukaan siitä, että kilpailutetut urakat ovat kalliimmat kuin mi-
tä hankkeen alussa oli arvioitu. Peruskorjaus päädyttiin toteuttamaan 
kahdessa vaiheessa kauppakeskus Redin toteutusaikataulujen vuoksi. 
Hankkeen toteuttaminen kahdessa vaiheessa lisää jonkin verran (ar-
violta 10 %) kustannuksia. 
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Kustannusten nousun ovat aiheuttaneet tarjousvaiheessa tarkennetut 
suunnitelmat ja mm. vahventamiseen käytettävän materiaalin määrän 
kasvaminen. 

Lopullisessa rakennussuunnitelmassa kalliosta suoraan kanteen ulottu-
neet teräksiset porapaalut korvattiin paalutetuilla teräsbetonisilla antu-
roilla, joiden varaan rakennetaan teräsbetoniset pilarit olemassa ole-
vien pilarien viereen. Muutos on tehty erityisesti Kalasataman päässä 
kauppakeskus Redin ympäristössä, ja muutos toteutetaan myös muilla 
sillan välituilla. Tällä on vaikutusta teräspalkkien teräsmäärään noin 20 
– 30 %. 

Lopullisessa suunnittelussa teräksisten pääpalkkien stabiliteetti on 
suunniteltu toteutettavaksi poikkipalkkien ja pääpalkkien välisen jäykän 
tuennan sijasta nivelellisesti erityisin nivelkappalein. Tästä johtuen be-
tonikannen ulokkeen alapintaan oli tehtävä kiepahdustuennat. Nivel-
kappaleiden kustannuksiin ei yleissuunnittelussa ollut varauduttu. 

Yhteensä lopullisen suunnitelman mukaisten muutosten vaikutus on ar-
vioitu noin 1,85 milj. euroksi.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehtyjen geoteknisten maa-
perätutkimusten perusteella myös perustamiskustannukset ovat nous-
seet sillan vaativien olosuhteiden johdosta. Kulosaaren metrosilta on 
sekä sijainniltaan vesistön päällä ja Helsingin keskustassa että ahtaas-
sa paikassa liikenneväylien puristuksessa ja metroliikenteen jatkuessa 
rakentamisen aikana erityisen vaativa kohde. Siltapaikan vaikeuden 
vaikutusta rakennuskustannuksiin on mahdotonta täsmällisesti arvioi-
da.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus

Alla oleva kustannusarvio on esitetty vertailtavuuden vuoksi siten, että 
siinä on liikennelaitos -liikelaitoksen käytössä oleva uusi jaottelu sekä 
sulkuihin merkittynä kaupunginvaltuuston esityslistalla 27.4.2016 esitet-
ty jaottelu.

Kustannusarvio:

 Kvsto 2016 Uusi kustannusarvio
   
Rakennustekniset työt 3 515 094,00 (57 %) 6 781 144,00 (80 %)
Rakennuttajan kustan-
nukset (Työmaatehtä-
vät)

738 170,00 (12 %) (0 %)

Rakennuttajan kustan-
nukset (Tilaajatehtävät)

639 053,00 (10 %) 676 086,00 (8 %)
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Hankevaraukset & Ra-
kentamismuutokset 
(Hankevaraukset)

1 222 683,00 (20 %) 1 042 770,00 (12 %)

   
Yhteensä 6 115 000,00 (100 %) 8 5000 000,00 (100 %)

Hanke on mahdollista toteuttaa hyväksytyn (Kvsto 31.11.2016) vuoden 
2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 - 2019 liitteenä olevas-
sa, HKL-liikelaitoksen 10-vuotisessa investointiohjelmassa vuodelle 
2017 esitettyjen määrärahojen puitteissa. Hankkeelle on varattu 5,5 
milj. euroa vuodelle 2017 ja tarkentuneessa hankesuunnitelmassa vuo-
den 2017 kustannuksiksi on arvioitu 7,8 milj. euroa. Kustannusten nou-
su on mahdollista rahoittaa HKL:n muiden investointikohteiden budjetti-
varauksia sopeuttamalla.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. eu-
ron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen perusteella 
50 % investoinnin poistoista (noin 0,14 milj. euroa/vuosi) ja 50 % las-
kennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä noin 3,0 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. Liikennelaitos -lii-
kelaitos palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkome-
non ns. infran korkotulona kaupungille. 

Loppuosa poistoista (noin 0,14 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 5,1 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
HKL:n infratukena maksettavaksi. Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 
50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosit-
tain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden 
kautta. Kokonaisvaikutus kaupungin toimintamenoihin on keskimäärin 
0,31 milj. euroa vuodessa 30 vuoden ajan eli yhteensä noin 9,5 milj. 
euroa.

Rakentamistyön on tarkoitus alkaa keväällä 2017 ja valmistua vuoden 
2018 alkupuolella.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on kasvaneista kustannuksista 
huolimatta välttämätön sillan rakenteellisen turvallisuuden varmistami-
seksi. Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet tarkentuneiden suunni-
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telmien ja lisääntyneiden materiaalimäärien sekä arvioitua korkeampien 
urakkakustannusten johdosta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että liikennelaitos - liikelaitos tehos-
taa hankesuunnitteluaan ja hankkeidensa ohjausta siten, että kaupun-
ginvaltuuston hyväksymässä hankesuunnitelmassa asetettujen enim-
mäiskustannusten ylityksiltä voidaan välttyä.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä kehottaa liikennelaitos -liikelaitosta kehittämään in-
vestointihankkeiden suunnittelua ja ohjausta siten, että hankkeet voi-
daan toteuttaa kulloinkin hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 178

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kulosaaren metrosillan vahvis-
tushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen niin, 
että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 
8.500.000 euroa (alv 0 %).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 37 (296)
Kaupunginvaltuusto

Ryj/5
01.03.2017

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

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 9

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti osaltaan kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metrosillan vah-
vistushankkeen hankesuunnitelman korottamista niin, että hankkeen 
arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 8.500.000 euroa 
(alv 0 %).

Hanke

Sillan rakenteessa on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, jossa 
teräksenä on Sigma Ovalpunosjänne. Jännetyypissä on todettu alttiutta 
vetykorroosio- haurasmurtumaan. Erityisesti jänteissä, joiden suojain-
jektointi on heikosti onnistunut, on todettu säröilyä. Ilmiö on todetusti ai-
heuttanut Jyväskylän kaupungin Kangasvuoren vesitornin murtumisen. 
Todennäköisesti Turun kaupungissa sijainneen Myllysillan sortumiseen 
vaikutti ainakin osaltaan saman jänneteräksen käyttö erityisesti vesipin-
nan alapuolelle kulkevissa jänteissä, joiden olosuhteet korroosiolle oli-
vat otollisia. Turun saaristossa sijainnut Strömman silta ja Helsingissä 
Hakamäen tiellä sijainnut Metsämäen ylikulkusilta, joissa molemmissa 
oli käytetty KA-jännemenetelmää, on kunto- ja kantavuusselvityksen 
sekä riskitarkastelun jälkeen purettu ja rakennettu uudestaan.

Vahventaminen on suunniteltu tehtäväksi kannen molemmin puolin 
asennettavilla teräspalkeilla, joista alkuperäisen kannen pohja on tuettu 
poikkipalkeilla, joiden keskeltä keskelle etäisyys on noin 4-5 metriä. 
Palkit rakennetaan ylöspäin kaareviksi niin, että tunkattaessa poikki-
palkkeja tukipalkkeja vasten kanteen mobilisoituu nostava voima 25 
kN/m molemmin puolin kantta. Vahventaminen myös mahdollistaa jän-
teiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkuperäiseltä kannelta vah-
vistuspalkeille ja –pilareille. Vahventamisen rakenteet on suunniteltu si-
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ten, että ne kantavat onnettomuustilanteessa koko kansirakenteen, ra-
dan sekä kahden junan painon.

Perustelut

Kulosaaren sillan vahvistus on jaettu kahteen osaan. Sillan vahvennuk-
sen ensimmäinen osa sijoittuu Kalastaman kauppakeskuksen urakka-
alueelle. Tämä osuus toteutetaan Kalasataman kauppakeskuksen ura-
kan yhteydessä. Toinen osa urakasta on loppuosa sillasta Kulosaareen 
saakka ja se toteutetaan erilisenä urakkana.

Sillan vahvennus osuus 1 urakan saatu tarjous on 1,33 milj. euroa. Sil-
lan vahvennus osuus 2 urakan saatu tarjous on 5,29 milj. euroa.

Vahvennusurakan Osa 1 on hankittu suorahankintana HKR:ltä heinä-
kuussa 2017. HKR vastaa Kalastaman toteutussopimuksesta ja hoitaa 
Kalasataman alueen rakennuttamista. Sillan Kalasataman puoleinen 
pääty on kauppakeskus Redin urakka-alueella. HKR on tilannut sillan 
vahvennus osuus 1:sen lisätyönä kauppakeskusta rakennuttavalta 
SRV:ltä ja HKL on tilannut työn HKR:ltä.  SRV:n antama tarjous ura-
kasta oli 1,33 milj. euroa.

Sillan vahvennusosuuus 1 on noin 1/5 urakasta ja sille laskettiin vertai-
leva kustannusarvio HKR Rakennuttajalla, joka oli 1,18 milj. euroa. Si-
ten Urakan osuus 1 arvioitiin markkinahintaiseksi. 

Siltaurakan toisen osuuden, eli Kulosaaren puoleisen pään kustannu-
sarvio on 1. osuuden urakan kustannusten perusteella 5,32 milj. euroa

Toisen osuuden kilpailutuksessa tarjouksia saatiin 5 kpl ja halvin saatu 
tarjous hinta on 5,29 milj. euroa

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ja kaupunginvaltuuston päätök-
sessä § 108 27.4.2016 on arvioitu koko projektin kustannusarvioksi 
6,115 milj. euroa. Kustannukset ovat tarkentuneet saatujen tarjouksien 
mukaan siten, että tammikuussa 2017 kustannusarvio koko projektille 
on noin 8,5 milj. euroa.

Kustannuksien nousu johtuu pääosin siitä, että kilpailutetut urakat ovat 
kalliimmat kuin mitä on hankkeen alussa arvioitu. Kustannusten nousua 
ovat aiheuttaneet myös tarjousvaiheessa tarkennetut suunnitelmat ja 
vahventamiseen käyttävän materiaalin määrän kasvaminen. Lisäksi 
hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehtyjen geoteknisten maa-
perätutkimusten perusteella työmaan perustamisen kustannukset ovat 
nousseet. Urakoiden arvoiksi arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitel-
massa noin 3,5 miljoonaa euroa ja nyt kilpailutuksessa vahvistuneet 
urakkahinnat ovat noin 6,5 miljoonaa euroa.
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09.06.2016 Ehdotuksen mukaan

03.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 27.04.2016 § 108

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6 115 
000 euroa, maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 
(2010=100).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 40 (296)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/6
01.03.2017

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

§ 141
Länsi-Pakilan Elontie 56:n asemakaavan muuttaminen (nro 12413, 
tontti 34143/3)

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34143 ton-
tin 3 asemakaavan muutoksen 20.9.2016 päivätyn piirustuksen numero 
12413 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12413 kartta, päivätty 20.9.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12413 selostus, päivätty  20.9.2016, 

täydennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 16.1.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
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velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Länsi-Pakilan pien-
taloalueella osoitteessa Elontie 56. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 
kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen.

Tontin käyttötarkoituksen muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontil-
la toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Alu-
eelle on suunniteltu asuntolarakennusten korttelialue erityisesti kehitys-
vammaisten asumista varten.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että tontin käyttötarkoitus 
muuttuu ja tontin tehokkuus nousee. Uuden asuntolarakennuksen koko 
on ~553 k-m². Uusi tonttitehokkuusluku on e = 0,4. Uutta kerrosalaa on 
esitetty 207 k-m². Nykyinen, 1970-luvulla rakennettu yksikerroksinen 
ryhmäkotirakennus ja autotalli puretaan. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1978) alue on merkitty omakotita-
lojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi 
(AOR). Tonttien tehokkuusluku on e = 0,25. Tonttien suurin sallittu ker-
rosluku on kaksi.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.10. - 
21.11.2016. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 42 (296)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/6
01.03.2017

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

Kaavaehdotuksesta pyydettiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kiinteistövi-
raston, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, yleisten töi-
den lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukses-
ta, mutta lautakunta huomauttaa, että uudisrakennuksen palo- ja pelas-
tusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastusviranomaisilla raken-
nuslupavaiheessa.

HSY huomauttaa, että kaavamuutoksen kohteena olevan tontin alla si-
jaitsee raakavesitunneli Pitkäkoski - Vanhakaupunki, joka on erittäin 
tärkeä vedenjakelun kannalta ja rajoittaa esim. louhintaa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ollut lisättävää aikaisempaan kannanot-
toon, joka on annettu 16.6.2016.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnot eivät antaneet aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdo-
tusta, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12413 kartta, päivätty 20.9.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12413 selostus, päivätty  20.9.2016, 

täydennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 16.1.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 20.9.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 179

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Län-
si-Pakila) korttelin 34143 tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.9.2016 
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päivätyn piirustuksen numero 12413 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.1.2017

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Ksv 0741_23, karttaruutu 681496

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 20.9.2016 päivätyn 34. kau-
punginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34143 tontin 3 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12413. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee 
Länsi-Pakilan pientaloalueella osoitteessa Elontie 56. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen.

Tontin käyttötarkoituksen muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontil-
la toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Alu-
eelle on suunniteltu asuntolarakennusten korttelialue erityisesti kehitys-
vammaisten asumista varten.

Uutta kerrosalaa on tontille esitetty 207 k-m². 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että tontin käyttötarkoitus 
muuttuu ja tontin tehokkuus nousee. Uuden asuntolarakennuksen koko 
on ~553 k-m². Uusi tonttitehokkuusluku on e = 0,4. Nykyinen ryhmäko-
tirakennus ja autotalli puretaan. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Kaa-
vaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue sijaitsee Pakilassa pientaloalueella. Kaava-alueen 
lähiympäristön rakennukset ovat iältään ja tyyliltään vaihtelevia. Muu-
tosta koskevalla tontilla 34143/3 sijaitsee nykyisin yksikerroksinen 
asuinrakennus ja autotalli, jotka ovat rakentuneet 1970-luvulla.  

Voimassa olevassa asemakaavassa (1978) alue on merkitty omakotita-
lojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi 
(AOR). Tonttien tehokkuusluku on e = 0,25. Tonttien suurin sallittu ker-
rosluku on kaksi.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.9.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.10.–
21.11.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kiinteistövirasto
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 pelastuslautakunta
 sosiaali- ja terveysvirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveysvirasto esitti, ettei sillä ole lisättävää aikaisempaan 
kannanottoon, joka on annettu 16.6.2016.

Pelastuslautakunnalla ei ole lausuttavaa asemakaavaehdotuksesta. 
Uudisrakennuksen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyt-
tää pelastusviranomaisilla rakennuslupavaiheessa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.11.2016

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Pakila, Elontie 56
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Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti 
34143/3 on yksityisomistuksessa. 

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa pientalo-
tontilla toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. 
Tontti merkitään kuulumaan asuntolarakennusten korttelialueeseen 
(AS) ensisijaisesti kehitysvammaisten asumista varten. Tontilla sijaitse-
va yksikerroksinen asuinrakennus ja autotalli puretaan. Uutta kerrosa-
laa osoitetaan yhteensä noin 207 k-m².

Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhalli-
tuksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotte-
luja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.11.2016 § 438

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmä-
kodin rakentamisen Länsi-Pakilaan Elontielle. Kaavamuutos koskee 
pelkästään korttelialuetta eikä sillä ole vaikutuksia nykyisiin liikennejär-
jestelyihin.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 126
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HEL 2016-000798 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pakilan alueen (Elontie 
56) asemakaavaehdotuksesta nro 12413:

Pelastuslautakunnalla ei ole lausuttavaa Pakilan alueen (Elontie 56) 
asemakaavaehdotuksesta nro 12413. Uudisrakennuksen palo- ja pe-
lastusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastusviranomaisella ra-
kennuslupavaiheessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 01.11.2016 § 336

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 288

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Ksv:n hankenro 0741_23, karttaruutu 681496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 20.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12413 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 34. kau-
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punginosan (Pakila) korttelin 34143 tonttia 3

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2 sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/www/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12413 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Annukka Nikumaa, arkkitehti, puhelin: 310 37291

annukka.nikumaa(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 13.6.2016

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1251-00/16 ja kaavaluonnoksesta 

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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(Kårkulla Fastighets Ab, asemakaavan muutoshakemus Pakilan tontille 
34143/3), 17.6.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Pakilan tonttia 34143/3 osoitteessa 
Elontie 56. Kaavamuutoksen myötä tontin käyttötarkoitus muuttuu. Ta-
voitteena on mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin ra-
kentaminen ja tontilla toimineen ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Tontin 
rakennusoikeus kasvaa. Uusi tonttitehokkuusluku kaavamuutoksessa 
on e = 0,4.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettava osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 142
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalve-
luiden jatkon turvaamiseksi

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuu-
det, joilla voidaan turvata Kontupisteen digipalvelujen jatkuminen, 
mm. asiakaspäätteet ja muut laitteet, sekä asukastila Mellarin 
tarvitsemat tilat, joiden turvaamisesta valtuusto on jo aiemmin 
päättänyt. (Yrjö Hakanen)

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuu-
det, joilla voidaan turvata Kontupisteen digipalvelujen jatkuminen, 
mm. asiakaspäätteet ja muut laitteet, sekä asukastila Mellarin 
tarvitsemat tilat, joiden turvaamisesta valtuusto on jo aiemmin 
päättänyt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet, joilla voidaan turvata Kontupisteen digipalvelujen jatku-
minen, mm. asiakaspäätteet ja muut laitteet, sekä asukastila Mellarin 
tarvitsemat tilat, joiden turvaamisesta valtuusto on jo aiemmin päättä-
nyt. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hy-
värinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
la, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perä-
lä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, San-
na Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 10
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Jaana Pelkonen, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Yrjö Hakasen ehdottaman toivomuspon-
nen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 53 (296)
Kaupunginvaltuusto

Kj/7
01.03.2017

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

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunginhallitus turvaa Kontupisteen ja Mellarin digipalve-
luiden ja -neuvonnan jatkumiseksi erityisesti tietokoneiden ylläpitoon 
riittävät resurssit vuodelle 2017. Samalla valtuutetut esittävät, että digi-
syrjäytymisen ehkäisemisessä otetaan myös koko kaupungin tasolla 
huomioon Kontupisteen toimintamallin kokemukset vertaistuesta ja ma-
talan kynnyksen sosiaalityön palvelujen yhdistämisestä tietotekniikan 
tukeen.

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

Aloitteeseen on pyydetty lausuntoa suomenkielisen työväenopiston joh-
tokunnalta, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, nuorisolautakunnalta ja 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Valmistelussa on lisäksi otettu huo-
mioon Digitaalinen Helsinki -ohjelman liittymäkohdat aloitteen aihee-
seen. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Aloitteessa esitetään, että Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden ja -
neuvonnan jatkumiseksi erityisesti tietokoneiden ylläpitoon turvataan 
riittävät resurssit myös vuodelle 2017. Aloitteessaan valtuutetut esittä-
vät myös, että digisyrjäytymisen ehkäisemisessä otetaan myös koko 
kaupungin tasolla huomioon Kontupisteen toimintamallin kokemukset 
vertaistuesta ja matalan kynnyksen sosiaalityön palvelujen yhdistämi-
sestä tietotekniikan tukeen.

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa vuonna 2002 kulttuurikeskuksen 
hankkeena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy 
tarjoamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
jausta. Mellunmäen ostoskeskuksen asukastila Mellariin perustettiin 
vastaava pienempi piste vuonna 2008. Vuonna 2013 kulttuurikeskus ir-
taantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta. Irtautumisen yhteydessä 
sovitun mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto on vastannut vuodesta 
2013 lukien sekä Kontupisteen että Mellarin vuokrista kokonaisuudes-
saan.

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkua ollaan käynnistämässä ja 
nykymuotoinen digipalveluiden tarjoaminen Mellarin tiloissa on jo lope-
tettu. Lausunnossaan kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellun-
mäen kirjasto- ja kultuuripalvelut turvattaisiin osoittamalla uudet tilat 
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esimerkiksi monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voisi jatkaa 
toimintaansa.

Digineuvonnan osalta Kontupisteen resurssit ovat turvattu. Kontupis-
teessä saa edelleen neuvontaa ja opastusta laitteiden ja sähköisten 
palveluiden käyttöön. Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön neu-
vojat ovat asukkaiden apuna arkisin 8-16. Epävarmuus jatkuvuudesta 
on liittynyt vain yleisön käytössä oleviin nettipäätteisiin.

Kaupunginkanslian tietotekniikkaosaston keskitetyillä tietotekniikan 
määrärahoilla on hankittu Lasipalatsin mediakeskukselta Kontupisteen 
asukkaiden käyttöön tarkoitetun palvelimen tekninen ylläpito 30.9.2016 
asti. Palvelimella on ylläpidetty asukkaiden henkilökohtaisia sähköpos-
tiosoitteita ja kotisivuja. Sama palvelin toimi myös Kontupisteen asiak-
kaiden vapaassa käytössä olevien nettipisteiden keskustietokoneena. 
Nettipisteet ovat olleet ns. tyhmiä päätteitä, joissa ei ole omaa suoritin-
ta. Palvelin on viimeksi päivitetty uuteen vuonna 2012 ja se alkaa olla  
käyttöikänsä päässä. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut siirtyminen verkko-
pohjaisiin ns. pilvipalveluihin. Verkkopohjaisia sähköposti- ja kotisivujen 
ylläpitopalveluita on saatavilla ilmaiseksi eikä palvelimen ylläpito tätä 
toimintoa varten ole enää tarkoituksenmukaista. Lisäksi kaupungin-
kanslian ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää yksittäistä palvelinta ny-
kytilanteessa, kun vapaasti käytössä olevia asiakaspäätteitä on tarjolla 
monissa virastojen toimipisteissä kuten kirjastoissa, monipuolisissa pal-
velukeskuksissa, nuorisotaloissa, asukastaloilla ja työväenopistolla. Li-
säksi yhä useammalla on käytössään oma kannettava tai mobiililaite, 
jonka käytössä tarvitsevat neuvontaa.

Kaupunginkansliassa on ryhdytty alustaviin selvitystoimenpiteisiin tar-
koituksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi nettipisteiden kustannuste-
hokkaaseen tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon. Ratkaisun tulisi olla 
mahdollisimman hyvin monistettavissa Kontupisteen lisäksi muihin kol-
mannen sektorin ylläpitämien tilojen julkisten nettipisteiden ratkaisuksi 
tarvittaessa.

Digiosaamisen vahvistamisen linjauksia on selkeytetty keväällä 2016 
kaupungin omien toimijoiden, toimintaa koordinoineen Lasipalatsin Me-
diakeskus Oy:n sekä Enter ry:n kanssa. Taustalla oli kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikön al-
kuvuodesta 2016 tekemä selvitys Digiosaamisen vahvistaminen Helsin-
gissä.  

Helsingin kaupunginkanslia kehittää digiosaamisen vahvistamista Hel-
singissä yhteistyössä kaupungin hallintokuntien ja järjestöjen kuten En-
ter ry:n kanssa. Digineuvontaa voi saada yli 150 kaupungin toimipis-
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teessä. Avainasemassa ovat liki 200 digineuvojaa. Heistä noin 80 on 
kaupungin työntekijöitä ja 120 vapaaehtoisia, jotka palvelevat erityisesti 
sosiaali- ja terveysviraston palvelukeskuksissa, nuorten ja kirjastojen 
toimipisteissä sekä työväenopiston toimintapisteissä. Tavoitteena on 
näiden digineuvojien koulutuksen ja asiantuntemuksen vahvistaminen 
ja samalla ajankohtaisen tiedon saaminen kaupungin digitaalisten pal-
veluiden tilasta ja kehittämismahdollisuuksista.

Järjestöistä digineuvontaa tekevät muun muassa Enter ry:n ja Seniori-
verkon vapaaehtoiset. Digineuvonnassa tehdään oppilaitosyhteistyötä 
Haaga-Helia, Omnian ja Suomen Liikemiesten kauppaopiston kanssa. 
Vallilan kirjaston kokeiluhankkeessa aloitettu datanomiopiskelijoiden di-
gitalkkaripalvelu toimii nykyisin yli 20 kirjastossa. 

Digitaalisen osaamisen vahvistaminen on osa Helsingin kaupungin st-
rategiaa. Kaupungin johtamisen uudistamisen linjaukset painottavat jat-
kuvaa yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa ja kaupungin palveluiden ra-
kentamista entistä asiakaslähtöisemmiksi. Digitaalinen Helsinki -ohjel-
man tavoitteena on helpottaa arjen sujuvuutta kehittämällä kaupungin 
sähköisten palveluiden saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Nämä tavoit-
teet luovat suuntaviivat myös digiosaamisen vahvistamiselle vuosina 
2016 – 2017.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että nettipisteitä ja digineuvontaa tar-
joavat virastot huomioivat asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kustannus-
tehokkuuden kehittäessään ja ylläpitäessään kaupunkilaisten digival-
miuksia parantavia nettipisteitä sekä neuvonta- ja opastuspalveluita yh-
teistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Kontupisteen palveluja käyttä-
neitä asukkaita ohjataan siirtymävaiheessa kaupungin toimesta aktiivi-
sesti niiden palveluiden piiriin, joita tällä hetkellä on digitaalisten val-
miuksien mahdollistamiseksi sekä huolehditaan matalasta kynnyksestä 
asiakkaiden neuvonnassa. Itä-Helsingissä Kontupisteessä pitkään ko-
keiltuja ja hyväksi havaittuja digitaalisen syrjäytymisen toimintamalleja 
levitetään muualle kaupunkiin mm. kirjastoissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Digineuvontaa tarjoavat virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 169

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Esittelijän perusteluihin lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Kontupisteen palveluja käyttä-
neitä asukkaita ohjataan siirtymävaiheessa kaupungin toimesta aktiivi-
sesti niiden palveluiden piiriin, joita tällä hetkellä on digitaalisten val-
miuksien mahdollistamiseksi sekä huolehditaan matalasta kynnyksestä 
asiakkaiden neuvonnassa. Itä-Helsingissä Kontupistessä pitkään ko-
keiltuja ja hyväksi havaittuja digitaalisen syrjäytymisen toimintamalleja 
levitetään muualle kaupunkiin mm. kirjastoissa."

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale:

Päätösesityksestä poistetaan kappale (13):

"Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut siirtyminen verkko-
pohjaisiin ns. pilvipalveluihin. Verkkopohjaisia sähköposti- ja kotisivujen 
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ylläpitopalveluita on saatavilla ilmaiseksi eikä palvelimen ylläpito tätä 
toimintoa varten ole enää tarkoituksenmukaista. Lisäksi kaupungin-
kanslian ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää yksittäistä palvelinta ny-
kytilanteessa, kun vapaasti käytössä olevia asiakaspäätteitä on tarjolla 
monissa virastojen toimipisteissä kuten kirjastoissa, monipuolisissa pal-
velukeskuksissa, nuorisotaloissa, asukastaloilla ja työväenopistolla. Li-
säksi yhä useammalla on käytössään oma kannettava tai mobiililaite, 
jonka käytössä tarvitsevat neuvontaa."

Esittelijän perusteluiden loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä Kontupisteen tarjoamien digipalvelu-
jen, asiakaspäätteiden ja tietotekniikan tuen jatkamista. Kontupisteen 
toiminta täydentää kaupungin eri toimialojen digipalveluja matalan kyn-
nyksen toiminnalla, johon yhdistyy vertaistukea, syrjäytymistä ehkäise-
vää toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupun-
ki voi tukea tällaista toimintaa joko jonkin toimialan yksikön (esim. sote 
tai kirjasto) kautta, tarjoamalla laitteita tai tukemalla Kontupisteen toi-
minnan jatkumista jonkin järjestön toimesta."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Sanna Vesikansan ja Kaarin Taipaleen vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotus
EI-ehdotus: Kaarin Taipaleen vastaehdotus

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Hannu 
Oskala, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki, Mika Raatikai-
nen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Sanna Vesikansan 
vastaehdotuksen ääniin 9 - 6.
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2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Las-
se Männistö, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi 
Torsti, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Kaarin Taipale

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 
14 - 0 (1 tyhjä).

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 15.12.2016 § 132

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Hakasen ym. aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyk-
sen digitaalisten palvelujen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja 
Mellunkylän Mellarissa ja toivotaan niille jatkoa.

Nuorisolautakunta pitää digisyrjäytymisen ehkäisyä  ja matalan kynnyk-
sen digipalvelujen turvaamista tärkeinä asioina. Kontula ja Mellunkylä 
ovat tilastotietojen ja nuorisoasiainkeskuksen kokemuksen mukaan 
alueita, joille erityisen tuen kohdentaminen on mielekästä. Mahdolli-
suus osallistua yhteiskuntakeskusteluun ja käyttää peruspalveluja vä-
hentää syrjäytymisen riskiä ja lisää integraatiota yhteiskuntaan. Kau-
pungin näkökulmasta tämän tyyppisiä palveluja tulee kuntalaisten yh-
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denvertaisuuden varmistamiseksi olla tarjolla myös Kontulaa ja Mellun-
mäkeä laajemmin koko kaupungin tasolla. 

Digitaaliset palvelut ovat nopeasti vakiinnuttaneet asemansa keskeise-
nä väylänä sekä yhteiskunnan peruspalveluihin että osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen kuntalaisten arjessa. Perustaitojen varmistaminen ja 
kynnyksen madaltaminen heikon valmiustason omaaville henkilöille on 
tärkeää. Digitaalisten valmiuksien lisääminen edistää myös kaupungin 
ja koko julkishallinnon palvelujen sähköistämistä, mikä luo edellytyksiä 
pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle ja innovatiivisuudelle.

Nuorisolautakunta näkee runsaasti mahdollisuuksia digitaalisuuden 
edistämisessä vertaistuen keinoin. Lähivuosina nuorisotyön palveluko-
konaisuudessa sekä koko kulttuuri- ja vapa-ajan toimialalla panoste-
taan vahvasti nuorisotyön digitalisaatioon ja luodaan nuorille mahdolli-
suuksia tuoda esille ja käyttää omia vahvuuksiaan. Monihallinnollisia 
kehittämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia tulee tässä kehitystyössä 
tarkastella ennakkoluulottomasti.

Kontupisteen ja Mellarin asiakaskunta painottuu vanhempiin ikäryhmiin, 
eikä kumpikaan toimintapiste siten palvele suoraan nuorisoasiainkes-
kuksen keskeistä kohderyhmää. 

Nuorten palveluissa digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy liittyy nuoriso-
työn sisältöihin niiden yhtenä osana. Näin nuorisoasiainkeskus ei anna 
omissa toimipisteissään nuorille kohdennettua digitaalista neuvontaa.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipalvelujen ja 
Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan, tarvittaessa nykyiset tilat kor-
vaavassa tilassa. Nuorisolautakunta toivoo, että vastaavanlaista toimin-
taa voidaan tuottaa muuallakin kaupungissa kuntalaisten yhdenvertais-
ten digipalvelujen varmistamiseksi. Samalla lautakunta toteaa, että 
Mellunmäessä tuotettavan kaltaista syrjäytymisen ehkäisemiseen, ver-
taistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa digipalvelua 
ei voi korvata pelkästään yleisillä digipalveluilla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Hannu-Pekka Polttila, osastopäällikkö, puhelin: 310 71612

hannu-pekka.polttila(a)hel.fi
Esa Härkönen, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 89030

esa.harkonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 316
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Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esit-
telijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen 
ym. valtuustoaloitteesta riittävien resurssien varaamisesta asiakkaiden 
käyttöön tarkoitettuihin tietokoneisiin ja muihin laitteisiin sekä tarvittaes-
sa tekniseen tukeen ja neuvontaan Kontupisteen ja Mellarin kulttuuri- ja 
vapaa-ajankeskuksissa:

”Sähköisiä palveluja ja digitalisaatiota kehitettäessä on sosiaali- ja ter-
veysviraston digisuunnitelman mukaisesti tärkeää varmistaa, että kaikil-
la väestöryhmillä on mahdollisuus käyttää myös näitä palveluja. Tätä 
varten sosiaali- ja terveysvirasto on hankkinut omiin asiakaspalvelupis-
teisiinsä työasemia kuntalaisten ja asiakkaiden käyttöön. Kontupiste ja 
Mellari eivät ole sosiaali- ja terveysviraston toimipisteitä, joten sosiaali- 
ja terveysvirasto ei hanki näihin toimipisteisiin tietokoneita.

Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kon-
tupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat 
määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja 
vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja 
syrjäytymisen ehkäisemistä.

Työasemien lisäksi on tärkeää, että kuntalaisille ja asiakkaille on järjes-
tetty myös tukea ja opastusta sähköisten palvelujen käyttöön. Tällä het-
kellä Helsingin kaupungin palvelukeskus tarjoaa kaikille helsinkiläisille 
sähköisen asioinnin help desk -palvelua puhelimitse arkisin kello 8.00–
18.00. Sosiaali- ja terveysvirasto kouluttaa ja opastaa palvelukeskuk-
sen help deskin työntekijöitä virastomme sähköisten ja digitaalisten pal-
velujen neuvonnassa. Lisäksi muun muassa kirjastojen työntekijät neu-
vovat kuntalaisia sähköisten palvelujen löytämisessä ja käytössä.”

Käsittely

13.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin yksi vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Rene Hursti: Esitän, että vastaukseen toisen kappaleen jälkeen 
lisätään seuraavaa: "Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupun-
ginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietoteknii-
kan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja 
Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhtei-
söllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen ehkäisemistä."
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Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Rene Hursti): Esitän, että vastauk-
seen toisen kappaleen jälkeen lisätään seuraavaa: "Samalla lautakunta 
pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin 
digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lauta-
kunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tär-
keänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen eh-
käisemistä."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riit-
tinen, Marko Rosenholm, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Rene Hurstin vastaehdo-
tuksen äänin 11 - 0 (tyhjää 2).

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Janne Romo, tietotekniikkavastaava, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 13.12.2016 § 77

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa asiasta seuraa-
van lausunnon:
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Aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyksen digitaalisten palvelu-
jen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja Mellarissa ja toivotaan 
niille jatkoa. Työväenpiston johtokunta näkee digisyrjäytymisen ehkäi-
syn tärkeänä ja myös työväenopiston toimintaan liittyvänä asiana. Kau-
pungin näkökulmasta tämän tyyppisiä palveluita tulisi tarjota myös laa-
jemmin koko kaupungin tasolla.

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa vuonna 2002 kulttuurikeskuksen 
hankkeena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy 
tarjoamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
jausta. Mellariin perustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. 
Kulttuurikeskus irtaantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta 2013 ja 
sen jälkeen on sosiaalivirasto maksanut tilojen vuokrat ja kaupungin-
kanslia hoitanut pisteiden teknistä ylläpitoa Lasipalatsin mediakeskuk-
sen kautta. Työväenopistolla on ollut kurssitoimintaa Mellarissa sekä 
Kontupisteessä, mutta viime vuosina on kursseja keskitetty Stoaan ja 
muihin alueen isompiin pisteisiin muun muassa aikuisille sopivien ope-
tustilojen vuoksi.

Työväenopisto tukee digisyrjäytymisen ehkäisyä järjestämällä lyhyitä ja 
pitkiä tietotekniikkakursseja ja infotilaisuuksia sekä it-opastusta kahdek-
sassa työväenopiston toimipaikassa eri puolilla Helsinkiä: Kaapeliteh-
taalla, Kanneltalossa, Malmitalossa, Opistotalossa, Oulukylätalossa, 
Pohjois-Haagassa, Silkkikutomossa ja Stoassa. Myös vuoden vaihtees-
sa avautuvassa Maunula-talossa tullaan järjestämään it-opastusta. 
Opastusta järjestetään avoimissa oppimisympäristöissä vuosittain noin 
2080 tuntia. Opistotalon Aino - avoin oppimiskeskus on arkipäivisin au-
ki 6 tuntia, muissa toimipisteissä neuvontaa on 2-4 tuntia viikossa. Neu-
vontaa annetaan kaikissa ongelmissa ja tarpeissa: erityisesti kannetta-
vien ja tablettien ongelmat, kännykkäopastus, Apple-opastus, digitaali-
sen sukututkimuksen opastus, kuvankäsittely ja videoeditointi sekä ve-
näjänkielinen yleisopastus it-asioissa. Työväenopistolla on vapaaehtoi-
sia vertaisohjaajia kahdessa omassa toimipisteessään ja neljässä kau-
punginkirjastossa. Työväenopisto tekee myös yhteistyötä niin kirjasto-
jen kuin järjestöjen, muun muassa Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys 
ENTER ry:n kanssa. Työväenopiston neuvonta ja kurssitoiminta perus-
tuvat ajatukseen, että lyhyiden tietoiskujen sekä avoimen ja joustavan 
neuvonnan kautta kuntalaiset saavat akuutteihin tilanteisiinsa ratkaisui-
ta ja motivoituvat tarvitessaan tavoitteellisemmille kursseille.

Työväenopisto järjesti vuonna 2016 yhteensä 664 atk-aiheista kurssia, 
7 659 tuntia, opiskelijoita oli noin 5000. Matalan kynnyksen infotilai-
suuksia järjestettiin kuusi ja niihin osallistui 250 henkilöä.
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Työväenopisto sai 2000-luvun alkuvuosina kuusi mikrotukihenkilön va-
kanssia nimenomaan opetuksen tueksi ja kuntalaisten atk-taitojen ke-
hittämistä varten. Heidän työhönsä on kuulunut kuntalaisten digitaitojen 
kehittäminen ja kuntalaisneuvonnan antaminen. Kasvatus- ja koulutus-
toimialan hallinto- ja tukipalveluihin siirtynee opiston nykyiset viisi it-tu-
kihenkilöä. Johtokunta esittää että kaksi it-tukihenkilöä sijoitetaan työ-
väenopiston organisaatioon varmistamaan kuntalaisten tietotekniikan 
neuvontapalvelu muutoksen yhteydessä.

Työväenopiston johtokunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipalve-
lujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan ja toivoo samalla, että 
vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungissa. 
Työväenopisto on oman tehtävänsä mukaisesti tukemassa kuntalaisten 
digitaitojen kehittymistä. Mellarin ja Kontupisteen toimintaan opistolla ei 
ole suoraan osoittaa työresurssia, mutta esimerkiksi Stoassa ja Silkki-
kutomossa Herttoniemessä tällaista neuvontaa ja kurssitoimintaa on 
tarjolla.

Taustatiedot

Kaupunginkanslia on pyytänyt suomenkielisen työväenopiston johto-
kunnalta 31.12.2016 mennessä lausuntoa Yrjö Hakasen ja 46 muun 
valtuutetun valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään Kontupisteen ja Mel-
larin digipalvelujen turvaamista vuonna 2017 ja toimintamallin huo-
mioon ottamista koko kaupungin digipalvelujen suunnittelussa. Aloite 
on liitteenä 1.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, 
nuorisolautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kaupungin-
kanslian viestintä- ja tietotekniikkaosastolta.

Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.11.2016 § 111

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Valtuutettu Hakasen aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyksen 
digitaalisten palvelujen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja Mel-
larissa ja toivotaan niille jatkoa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää digisyrjäytymisen ehkäisyä tärkeä-
nä asiana. Lautakunta pitää niin ikään tärkeänä tavoitteena matalan 
kynnyksen digipalvelujen turvaamista. Kaupungin näkökulmasta tämän 
tyyppisiä palveluita tulisi tasapuolisuuden nimissä olla tarjolla myös 
Kontulaa ja Mellaria laajemmin koko kaupungin tasolla. Tällä hetkellä 
Helsingin kaupungin eri hallintokunnat ja virastot antavat digineuvontaa 
varsin laajasti yli 150 pisteessä. Kulttuurikeskus ei anna omissa toimi-
pisteissään digitaalista neuvontaa. Digitaalista matalan kynnyksen tu-
kea toteutetaan Helsingissä ”Digitaalinen Helsinki –ohjelman linjausten 
mukaisesti. 

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa v. 2002 kulttuurikeskuksen hank-
keena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy tar-
joamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
jausta. Viime vuosina on laajennettu pisteen kulttuurisia sisältöjä muun 
muassa yhteistyöllä Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Mellariin 
perustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. Kulttuurikeskus ir-
taantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta 2013, koska tämän tyyppi-
nen tietotekninen työ ei ole kulttuurikeskuksen toimintaa. Sen jälkeen 
on sosiaalivirasto maksanut tilojen vuokrat ja kaupunginkanslia resur-
soinut pisteiden teknistä ylläpitoa Lasipalatsin mediakeskuksen kautta.  

Vuonna 2015 Kontupisteessä (Kontulan ostari, Mellunkylä) kävijöitä oli 
yli 50 000. Digineuvontaa ja ohjausta annettiin viikoittain ti–pe klo 9–18 
sekä la klo 10–15. Päivittäin annetiin lyhytmuotoista neuvontaa säh-
köisten palvelujen käytössä, mobiililaitteiden toiminnasta, tulostuksesta 
yms. Keskimäärin 3–5 kertaa päivässä annetiin apua vaikeampiin on-
gelmiin, jolloin neuvonnan kesto palveluun varatussa huoneessa n. 15 
minuutista pariin tuntiin.  Ongelmat koskivat tietoturvaa tai haittaohjel-
mia, sähköisten palveluiden käytön opettelua, ohjelmien käyttöä ja lait-
teiden ohjelmisto-ongelmien ratkaisemista. Vuonna 2015 kahdenkeski-
siä neuvontatilaisuuksia kirjattiin noin 600. 

Kontupiste antaa viikoittain ohjausta asiakkaille, jotka kertovat tulleensa 
Lähiöasemien tai kirjastojen opastuksella Kontupisteeseen, koska en-
sin mainittujen resurssit eivät ole riittäneet ongelmien ratkaisuun. Kon-
tupisteen lisäksi Lasipalatsin Mediakeskus antaa digineuvontaa myös 
Mellupisteessä. Siellä kävijöitä vuonna 2015 oli arviolta noin 17 000. 

Kontupisteen ja Mellupisteen asiakaskoneiden (yhteensä 24 kpl) poisto 
lisää osaltaan painetta kirjastolle, varsinkin Kontulan kirjastolle, jonka 
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ASKO (asiakastyöasema) -kapasiteetti on jo nyt kovassa käytössä. Kir-
jaston näkökulmasta onkin tärkeää että tietokoneita ja digineuvontaa 
olisi tarjolla myös muualla kuin kirjaston tiloissa. Kirjaston palvelinkapa-
siteetti on myös rajallinen, samoin kuin henkilökunnan mahdollisuus 
tarjota opastusta. Kontupisteellä on myös oma vaikutuksensa koko 
Kontulan ostoskeskuksen profiloitumisen ja vetovoimaan. 

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkua ollaan käynnistämässä. 
Sosiaalivirasto on jo luopunut palvelupisteestään Mellarissa. Ostoskes-
kuksen purku saattaa estää myös nykymuotoisten digipalveluiden tuot-
tamisen Mellarissa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan. Lautakunta toivoo, 
että vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungis-
sa. Samalla lautakunta toteaa, että tällaista syrjäytymisen ehkäisemi-
seen, vertaistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa di-
gipalvelua ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muilla yleisillä digipal-
veluilla. 

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellunmäen kirjasto- 
ja kulttuuripalvelut voidaan turvata osoittamalla uudet tilat esimerkiksi 
monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voi jatkaa toimintaan-
sa. Tällä ratkaisulla on kiire, koska nykyiset Mellarin tilat pitää tyhjentää 
jo keväällä talon purkamisen takia. 

Käsittely

15.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Ehdotan, että lausunnon loppuun lisätään:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan. Lautakunta toivoo, 
että vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungis-
sa. Samalla lautakunta toteaa, että tällaista syrjäytymisen ehkäisemi-
seen, vertaistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa di-
gipalvelua ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muilla yleisillä digipal-
veluilla. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Ehdotan, että lausunnon loppuun lisätään:
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Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellunmäen kirjasto- 
ja kulttuuripalvelut voidaan turvata osoittamalla uudet tilat esimerkiksi 
monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voi jatkaa toimintaan-
sa. Tällä ratkaisulla on kiire, koska nykyiset Mellarin tilat pitää tyhjentää 
jo keväällä talon purkamisen takia. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
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§ 143
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen poistamisesta 
äänestyspainikkeista

HEL 2016-013840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu René Hurstin kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhal-
litukselle uudelleen valmisteltaksi siten, että tyhjä -painike poistetaan 
kokousjärjestelmästä.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian käsittelyyn niin, että tyhjä -paini-
ke poistetaan kokousjärjestelmästä.

Jaa-äänet: 73
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ma-
ritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena 
Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Rait-
tinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo St-
ranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, An-
na Vuorjoki, Ville Ylikahri
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Ei-äänet: 2
Rene Hursti, Sami Muttilainen

Tyhjä: 8
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannu 
Oskala, Erkki Perälä, Jukka Relander, Wille Rydman

Poissa: 2
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että "tyhjä"-painike poistetaan äänestysvaihtoehdoista "jaa", 
"ei", "tyhjä".

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

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain (1995/365) 59 §:ssä todetaan 
äänestysvaihtoehdoista ainoastaan, että äänestyksessä tulee asettaa 
"jaa"- ja "ei" -vaihtoehdot. Kuntalain (410/2015) 104 §:ssä säädetään 
vastaavalla tavalla äänestämisestä. Hallituksen esityksessä (HE 
192/1994) eduskunnalle kuntalaiksi todetaan, että yleensä toimielimen 
jäsenellä on mahdollisuus äänestää myös "tyhjää". Vakiintuneen käy-
tännön mukaan luottamushenkilöllä on oikeus pidättäytyä äänestykses-
tä äänestämällä "tyhjää". Tyhjiä ääniä ei oteta lukuun enemmistöä las-
kettaessa. Ainoa rajoitus tyhjän äänen antamiselle kuntalain mukaan 
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on se, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee pää-
töksen ja puheenjohtajalla on tässä tapauksessa velvollisuus ottaa asi-
aan kantaa äänestämällä "jaa" tai "ei".

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että perustuslain 12 §:n mukaan jokai-
sella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkis-
taa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään en-
nakolta estämättä. Luottamushenkilöllä tulee olla vapaus ilmaista mieli-
piteensä ja näin ollen mahdollisuus pidättäytyä äänestyksestä.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kaksi ennakkotapausta "tyhjää" 
äänestämisestä (KHO 1976 II 23, KHO 1976 II 32). Molemmissa ta-
pauksissa "tyhjän" äänestäminen katsottiin luottamushenkilön oikeu-
deksi. Oikeuskäytäntö ei tältä osin ole muuttunut.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 170

HEL 2016-013840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 144
Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laa-
jentamisesta

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nou-
su siltä osin, että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta 
täyttäneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimus-
koulutuksessa oleviin. (Vesa Korkkula)

Käsittely

Valtuutettu Vesa Korkkula ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nou-
su siltä osin, että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta 
täyttäneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimus-
koulutuksessa oleviin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Vesa Korkkulan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätöksen, kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen 
nousu siltä osin, että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta täyt-
täneisiin ja sitä vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuk-
sessa oleviin. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 48
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Re-
lander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Maritta Hyvärinen, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Ryd-
man

Tyhjä: 27
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschnei-
der, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Ville Jalovaara, Helena Kantola, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavo-
lainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 2
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Vesa Korkkulan ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan opiskelija-alennuksen laajentamista 30 vuotta täyttäneisiin opiske-
lijoihin, oppisopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulu-
tuksen valmentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA).

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

HSL:n hallitus on 10.12.2013 päättänyt lasten ja nuorten lipuista ja 
16.6.2015 tulevassa kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen hinnoit-
teluperiaatteista, asiakasryhmistä ja oikeudesta matkustaa ilman lip-
pua. Opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteet ovat yh-
tenäiset HSL:n alueella.

Opiskelija-alennus kaarimallissa koskee 18 – 29 vuotiaita. Aloitteessa 
mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-
tus) piirissä olevat ovat jo nyt oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli ovat 
alle 30 vuotiaita. 

Lippu- ja taksajärjestelmästä päättäminen kuuluu HSL:lle. HSL on il-
moittanut, ettei se kannata aloitteessa mainittua opiskelija-alennuksen 
laajennusta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin ja oppisopimusoppilai-
siin. HSL:n lausunto on liitteenä 2.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei opiskelijalipun myöntämisperusteita ole 
tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia laajennettaisiin, lipputulojen 
pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien verova-
roin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lip-
pujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 171

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2016 § 357

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

HSL-alueella ollaan ottamassa käyttöön uusi tariffijärjestelmä (ns. kaa-
rimalli), jossa kuntarajojen sijaan vyöhykerajat perustuvat ensisijaisesti 
etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL, joka vastaa joukkoliikenteen 
suunnittelusta ja järjestämisestä Helsingin seudulla, päättää myös käy-
tettävästä taksa- ja lippujärjestelmästä. Uutta tariffijärjestelmää valmis-
tellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla peri-
aatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoi-
den ja muiden erityisryhmien alennusperusteita. 

HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen 
hinnoitteluperiaatteet, asiakasryhmät ja oikeudet matkustaa ilman lip-
pua. Tehdyt päätökset valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja 
muutoksista pyydettiin jäsenkunnilta lausunnot.
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Helsingin kaupunginhallitus on 16.9.2013 ja 11.5.2015 antanut lausun-
tonsa HSL:n uudesta tariffijärjestelmästä. Kaupunginhallituksella ei ollut 
huomautettavaa HSL:n tekemiin opiskelijalippujen määrittelyihin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa omalta osaltaan, että opiskelijali-
pun myöntämisperusteita ei ole tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia 
laajennettaisiin, lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan li-
säämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nosta-
malla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tar-
jontaa.

Aloitteessa mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus) piirissä olevat ovat oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli 
ovat alle 30 vuotiaita.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 145
Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan 
joukkoliikenteelle

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää että Kruunuvuoren siltojen käyttöä suunnitel-
taessa selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon mene-
vän raitiovaunulinjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen 
yöbusseja korvaavien yöraitiovaunujen mahdollisuutta. (Tuomas 
Rantanen)

Käsittely

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Risto Rautavan kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhal-
litukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Kruunusiltoja koskevissa 
selvityksissä pidetään edelleen mukana pelastusajoneuvoliikenteen li-
säksi mahdollisuus sähköbussien ja taksien liikennöintiin sillalla yöai-
kaan, jolloin ei ole raitiovaunuliikennettä. Näin kallis siltainvestointi saa-
daan käyttöön ympärivuorokautisesti.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että 
Kruunusiltoja koskevissa selvityksissä pidetään edelleen mukana pe-
lastusajoneuvoliikenteen lisäksi mahdollisuus sähköbussien ja taksien 
liikennöintiin sillalla yöaikaan, jolloin ei ole raitiovaunuliikennettä. Näin 
kallis siltainvestointi saadaan käyttöön ympärivuorokautisesti.

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pet-
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ra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 37
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimatti-
la, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mi-
ka Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Vil-
lo

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 4
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä

Keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomas Rantanen ehdotti valtuutettu 
Jessica Karhun kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomus-
ponnen: 

 Valtuusto edellyttää että Kruunuvuoren siltojen käyttöä suunnitel-
taessa selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon mene-
vän raitiovaunulinjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen 
yöbusseja korvaavien yöraitiovaunujen mahdollisuutta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

6 äänestys

Valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää että Kruunuvuoren siltojen käyttöä 
sunniteltaessa selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon mene-
vän raitiovaunulinjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen yö-
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busseja korvaavien yöraitiovaunujen mahdollisuutta
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 59
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Lau-
ra Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 18
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, 
Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman

Poissa: 8
Paavo Arhinmäki, Sirkku Ingervo, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Na-
sima Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Seija Muurinen ja 27 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan sen selvittämistä, millä ehdoilla Kruunusiltojen käyttö voi-
daan sallia yöaikaan joukkoliikenteen busseille ja takseille.

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

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Kruunu-
sillat -hankkeen siltayhteyksistä tehdään ajokelpoisia vain hälytysajo-
neuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Raitiotiealueesta ei tehdä normaa-
lin kadun näköistä, vaan liitoskohdat katuverkkoon tehdään sellaisiksi, 
ettei silloille näytä johtavan ajoreittiä. Tarkoituksena on ehkäistä ajo-
neuvoliikenteen tahatonta eksymistä silloille ja tehdä selväksi, ettei ky-
seessä ole yleinen ajoreitti. Siltayhteyksillä hallitsemattomasti kulkeva 
ajoneuvoliikenne olisi riski raitioliikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudel-
le.

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30. Liikennöintiajan ulkopuolellakin radalla 
voidaan ajaa kalustosiirtoja varikoiden välillä, koulutusajoja sekä raitio-
tien ja kaluston kunnossapitoon liittyvää liikennettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa katumaisina ja sään-
nöllisen ajoneuvoliikenteen mahdollistavina. Katutilan mitoitus tulisi 
muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukaiseksi. Tähän ei varau-
duta suunnittelussa. Ajoneuvoliikenteen tuominen yhteydelle kasvattai-
si myös raitioradan kunnossapitotarvetta ja kustannuksia.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen sil-
toja pitkin nopeuttaisi matkoja erityisesti Kruunuvuorenrannan alueelle, 
muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 172

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.02.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

"Palautetaan aloite uudelleen valmisteltavaksi niin, että Kruunusiltoja 
koskevissa selvityksissä pidetään edelleen mukana pelastusajoneuvo-
liikenteen lisäksi mahdollisuus sähköbussien ja taksien liikennöintiin sil-
lalla yöaikaan, jolloin ei ole raitiovaunuliikennettä. Näin kallis siltainves-
tointi saadaan käyttöön ympärivuorokautisesti."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikan-
sa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen
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Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.12.2016 § 490

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Kruunusillat -hankkeen toteutus perustuu raitiotien yleissuunnitelmaan. 
Aloite liittyy liikennesuunnitelma-asioihin, jotka ovat kaupunkisuunnitte-
luviraston vastuulla.

Toteutukseen tähtäävässä suunnittelussa ei ole otettu huomioon tak-
sien tai linja-autojen liikennöintiä siltayhteyksillä Merihaasta Nihtiin ja 
Nihdistä Korkeasaaren kautta  Kruunuvuorenrantaan. Suunnittelurat-
kaisuilla on pyritty siihen, ettei ajoneuvoliikenne ohjautuisi näille osuuk-
sille.

Ajoneuvoliikenteen melulla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Korkea-
saaren eläinten elinolosuhteisiin etenkin yöaikaan. Näitä vaikutuksia ei 
ole tutkittu.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 201
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HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuustolle koskien Seija Muurisen valtuustoaloitetta, että 
Kruunusilloilla selvitetään millä ehdoilla silloilla voidaan sallia yöaikaan 
bussi- ja taksiliikenne.

Kruunusillat -hankkeen siltayhteyksistä tehdään ajokelpoisia hälytysajo-
neuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Liikennesuunnittelussa on tavoit-
teena tehdä liitoskohdat katuverkkoon sellaisiksi, ettei silloille näytä joh-
tavan ajoreittiä; raitiotiealueesta ei tehdä normaalin kadun näköistä. 
Tarkoituksena on ehkäistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksymistä sil-
loille ja tehdä selväksi ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Siltayhteyksil-
lä hallitsemattomasti kulkeva ajoneuvoliikenne on riski raitioliikenteen 
turvallisuudelle ja sujuvuudelle. Hälytys- ja kunnossapitoajoneuvojen 
osalta riskiä vähentää yhteydenpito raitioliikenteen ohjauskeskukseen 
ja kuljettajille. Kruunuvuorenrannan ja keskustan välinen joukkoliikenne 
perustuu pitkälti raitiotieliikenteelle, minkä vuoksi mahdollinen häiriö tai 
onnettomuustilanne yöaikaankin voisi heijastua pitkälle ja vaikuttaa aa-
mun liikenteen luotettavuuteen. 

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30, eli liikennettä on varhaisaamusta yö-
hön asti. Ainoastaan ns. aamuyön liikenne Laajasaloon on suunniteltu 
hoidettavan Herttoniemen kautta kulkevin bussilinjoin. Liikennöintiajan 
ulkopuolellakin radalla voidaan ajaa kalustosiirtoja varikoiden välillä, 
koulutusajoja sekä raitiotien ja kaluston kunnossapitoon liittyvää liiken-
nettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa selvästi katumaisina. 
Katutilan mitoitus tulisi muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukai-
seksi, kun nyt mitoitus on tehty raitioliikenteen vaatimusten mukaan. 
Esimerkiksi Korkeasaaren pysäkin kohdalla pysäkkikorokkeiden väli-
nen tila on 5,5 metriä, mikä ei mahdollista kahden linja-auton sujuvaa 
kohtaamista. Vastaavasti myös liikenteenohjauksessa tulisi ottaa huo-
mioon reittiä käyttävä ajoneuvoliikenne, mikä tekisi järjestelyistä moni-
mutkaisempia ja aiheuttaisi lisäkustannuksia alueen valvonnan suh-
teen. Katumaisen väylän toteuttaminen silloille tekisi yhteydestä hou-
kuttelevamman reitin myös luvattomalle ajoneuvoliikenteelle, myös rai-
tiotien liikennöintiaikoina.

Ajoneuvoliikenteen tuominen yhteydelle kasvattaisi raitioradan kunnos-
sapitotarvetta ja kustannuksia. Ajoneuvoliikenne vaatii säännöllistä liuk-
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kaudentorjuntaa, kuten suolausta ja hiekoitusta, joita raitiotiellä välte-
tään. Hiekka tukkii kiskouria ja vaihteita, minkä vuoksi kiskourat, kis-
konliikuntalaitteet ja suistumisurat vaatisivat huomattavasti suurempaa 
kunnossapitotarvetta. Suola rasittaa kiskoja ja lyhentää niiden elinkaar-
ta. Lisäksi ajoneuvoliikenne rasittaa suuresti sillan sekä radan päällys-
rakenteita ja aiheuttaa urapaikkausta kapealla ajoväylällä jopa parin 
vuoden välein. Talviaikana nastarenkaat rasittavat kiskon pintaa ja li-
säävät kiskojen ylläpitohionnan tarvetta ja siten ylläpitokustannuksia.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen sil-
toja pitkin nopeuttaisi matkoja erityisesti Kruunuvuorenrannan alueelle, 
muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Näillä perusteluilla Helsingin kaupungin liikennelaitos katsoo, ettei 
Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksien käyttöä ole tarkoituksenmukaista 
sallia bussi- ja taksiliikenteelle edes yöaikaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Topias Pihlava, projektipäällikkö, puhelin: 310 35471

topias.pihlava(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016 § 407

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Hankenumero 5264_61

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen hanke-
suunnitelman ja raitiotien yleissuunnitelman.

Kruunusillat-hankkeen siltayhteyksistä Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä 
Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan tehdään ajokelpoisia häly-
tysajoneuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Liikennesuunnittelussa on ta-
voitteena tehdä liitoskohdat katuverkkoon sellaisiksi, ettei silloille näytä 
johtavan ajoreittiä; raitiotiealueesta ei tehdä normaalin ajettavan kadun 
näköistä. Tarkoituksena on ehkäistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksy-
mistä silloille ja tehdä selväksi, ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Sil-
tayhteyksillä hallitsemattomasti kulkeva ajoneuvoliikenne on riski raitio-
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liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle. Hälytys- ja kunnossapitoajo-
neuvojen osalta riskiä vähentää yhteydenpito raitioliikenteen ohjaus-
keskukseen ja kuljettajille.

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30, eli liikennettä on varhaisaamusta yö-
hön asti. Ainoastaan ns. aamuyön joukkoliikennepalvelu Laajasaloon 
on suunniteltu hoidettavan Herttoniemen kautta kulkevin bussilinjoin. 
Liikennöintiajan ulkopuolellakin radalla voidaan ajaa kalustosiirtoja vari-
koiden välillä. Sillalla voi myös olla kyseiseen ajankohtaan raitiotien 
kunnossapitoon liittyvää liikennettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa katumaisina ja sään-
nöllisen ajoneuvoliikenteen mahdollistavina. Katutilan mitoitus tulisi 
muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukaiseksi, kun nyt mitoitus 
on tehty raitioliikenteen vaatimusten mukaan. Esimerkiksi Korkeasaa-
ren pysäkin kohdalla pysäkkikorokkeiden välinen tila on 5,5 metriä, mi-
kä ei mahdollista kahden linja-auton sujuvaa kohtaamista. Vastaavasti 
myös liikenteenohjauksessa tulisi ottaa huomioon reittiä käyttävä ajo-
neuvoliikenne, mikä tekisi järjestelyistä monimutkaisempia. Ajoneuvolii-
kenteen tuominen yhteydelle kasvattaisi raitioradan kunnossapitotar-
vetta ja -kustannuksia. Katumaisen väylän toteuttaminen silloille tekisi 
yhteydestä houkuttelevamman reitin myös luvattomalle ajoneuvoliiken-
teelle raitiotien liikennöintiaikoina.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen 
Kruunusillat-yhteyden uusia siltoja pitkin nopeuttaisi matkoja Kruunu-
vuorenrannan alueelle, muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Näillä perusteluilla kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei Kruunusil-
lat-yhteyden siltaosuuksien käyttöä ole tarkoituksenmukaista sallia bus-
si- ja taksiliikenteelle, edes yöaikaan.

15.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 128
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HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Seija Muurisen valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa aloitteesta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi
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§ 146
Valtuutettu René Hurstin aloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari 
Meurmanin puistoon

HEL 2016-010119 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu René Hursti ja 17 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Käpylän Otto-Iivari Meurmanin puistoon lisätään 
penkkejä ja käymälä.

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 rakennusvi-
rasto tutkii yhteistyössä viereisen Kottby lågstadieskolan kanssa penk-
kien lisäysmahdollisuutta. Rakennusvirasto lisää tarvittaessa penkkien 
määrää keväällä 2017.

Vuonna 2011 valmistuneessa käymäläverkoston yleissuunnitelmassa 
esitetään käymälän sijoittamista Otto-Iivari Meurmanin puistoon tai 
Pohjolan aukiolle. Suunnitelmaa päivitetään parhaillaan, ja se valmis-
tuu vuoden 2017 alussa. Suunnitelmassa esitetään uusi tarveperustei-
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nen toteutusjärjestys käymälöille. Rakennusvirastolla on taloudelliset 
mahdollisuudet lisätä vain yksi käymälä vuodessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 142

HEL 2016-010119 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Rene Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 § 450

HEL 2016-010119 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Penkkien lisäystä tutkitaan yhteistyössä viereisen koulun eli Kottby 
lågstadieskolan kanssa, sillä puisto toimii myös välituntipihana. Raken-
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nusvirasto lisää tämän jälkeen tarvittaessa keväällä 2017 penkkien 
määrää Otto-Iivari Meurmannin puistossa. 

Vuonna 2011 valmistunut Helsingin yleisen käymäläverkoston yleis-
suunnitelma käsittää tavoitteellisen suunnitelman Helsingin kantakau-
pungin pysyvästä käymäläverkostosta sekä ehdotuksen tilapäisten käy-
mälöiden sijoittamisesta kaupungin keskeisimmille tapahtuma-alueille. 
Suunnitelma pohjautuu kantakaupungin osalta Kantakaupungin käymä-
läverkoston kokonaissuunnitelmaan vuodelta 2008.

Käymäläverkoston yleissuunnitelmassa esitetään käymälän sijoittamis-
ta Otto-Iivari Meurmannin puistoon tai Pohjolan aukiolle. Käymäläver-
koston yleissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan, ja se valmistuu vuo-
den 2017 alussa. Yleissuunnitelmassa esitetään uusi, tarveperusteinen 
toteutusjärjestys käymälöille. 

Rakennusvirasto on pystynyt lisäämään käymäläverkostoa yhden yksi-
kön verran vuodessa. Rakennusviraston vastuulla olevien yleisten käy-
mälöiden käyttömenot olivat vuonna 2015 noin 1,2 miljoonaa euroa. 
Yhden WC-yksikön investointikustannukset ovat keskimäärin vähän yli 
200 000 euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 147
Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatka-
misedellytysten turvaamisesta

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Valtuutettu Dan Koivulaakso ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupun-
ginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaikille vuonna 
2016 KUVAssa aloittaneille myönnetään 12 kk:n palkkatukijakso riippu-
matta valtion rahoitusosuuden saamisesta, jotta kenestäkään ei tule 
väliinputoajaa ennen kuin uusi malli/selvitys saadaan luotua. Selvityk-
sessä ja uuden mallin kehittämisessä hyödynnetään Kuvassa työsken-
nelleiden henkilöiden asiantuntemusta.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Aloite palautetaan valmisteluun niin, että kaikille vuonna 
2016 KUVAssa aloittaneille myönnetään 12 kk:n palkkatukijakso riippu-
matta valtion rahoitusosuuden saamisesta, jotta kenestäkään ei tule 
väliinputoajaa ennen kuin uusi malli/selvitys saadaan luotua.  Selvityk-
sessä ja uuden mallin kehittämisessä hyödynnetään Kuvassa työsken-
nelleiden henkilöiden asiantuntemusta.

Jaa-äänet: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Helena Kantola, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Pia Pa-
karinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 50
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, 
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaa-
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ra, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoi-
la, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Jan D Oker-Blom

Poissa: 5
Tom Packalén, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Tho-
mas Wallgren

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 37 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki turvaa kuntouttavan vankityön onnistumisedel-
lytyksen hakemalla jatkossakin 12 kuukauden ajaksi palkkatuetun työn 
myös niille palvelun asiakkaille, joille ei ole maksettu 300 päivää työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.11.2016. Kaupunginhallitus 
palautti aloitteen valmisteluun ja esitti kuntouttavan vankityön rahoitta-
mista jatkossakin 12 kuukaudeksi mahdollisimman tehokkaiden työllis-
tymistulosten aikaansaamiseksi. Kaupunginhallitus kehotti kuulemaan 
jatkovalmistelussa työntekijöitä toiminnan arvioimiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että palkkatukityötä voidaan järjestää myös 
niille kuntouttavan vankityön asiakkaille, joille ei ole maksettu 300 päi-
vää työmarkkinatukea sillä edellytyksellä, että valtio tekee heille myön-
teisen päätöksen palkkatuesta.

Kuntouttava vankityö (KUVA) tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensim-
mäisessä vaiheessa vangit ovat vankityössä avovankilassa, ja kaupun-
ki toimii palkanmaksajana. Tämä vankityö ei ole työsuhteessa tehtyä 
työtä, joten se voidaan rinnastaa työttömyyteen. Näin ollen suurimmalle 
osalle vangeista voidaan vapautumisen jälkeen osoittaa palkkatuettua 
työtä, mikä muodostaa kuntouttavan vankityön toisen vaiheen. Molem-
mat vaiheet toteutetaan Stansvikin työmaalla. Tämän on katsottu edis-
tävän vapautumiseen liittyvän nivelvaiheen onnistumista ja sitä, että va-
pautunut vanki jatkaisi rikoksetonta elämää. Sosiaali- ja terveysvirasto 
järjestää näille vapautuville vangeille kuntoutusohjausta, mikä tukee yh-
teiskuntaan sopeutumista.

KUVA:n palkkatukijakson toteuttamiseen liittyvät ongelmat nousivat 
esille syksyllä 2015, kun TE-toimiston määrärahat loppuivat kesken 
vuotta ja myöhemmin tulleet lisämäärärahat suunnattiin 300 päivää 
passiivista työmarkkinatukea saaneisiin. Osa vangeista ei kuulunut tä-
hän kohderyhmään. Kuntouttavaa vankityötä jatkettiin lyhyen katkon 
jälkeen huolimatta siitä, että palkkakustannukset jouduttiin poikkeuksel-
lisesti kattamaan täysmääräisesti kaupungin työllisyysmäärärahoista.

KUVA on valmisteltu projektina yli kymmenen vuotta sitten sosiaali- ja 
terveysviraston ja rikosseuraamusviraston kesken, eikä siinä ole huo-
mioitu työllisyydenhoidon tavoitteita tai muuttuvia työhallinnon ohjeita. 
Kuntouttavan vankityön tavoitteet on asetettu kuntoutumisen ja uusinta-
rikollisuuden vähentämisen näkökulmasta. KUVA:n tulokset ovat olleet 
näistä tavoitteista katsoen hyviä.

Palkkatuen käyttöä linjataan sen sijaan työllisyydenhoidon tavoitteista 
käsin. Kuntouttavan vankityön palkkatukijaksonkin jälkeen työttömänä 
on 80 % asiakkaista ja siten vaikuttavuus on työllisyydenhoidon näkö-
kulmasta heikko. Yhtenä syynä heikkoon tulokseen on se, että keski-
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määrin kuntouttavan vankityön asiakkaat ovat heikosti koulutettuja, joil-
le nykyisillä työmarkkinoilla on vähän tehtäviä tarjolla.

KUVA:n asiakkaille aikaisemmin järjestetty palkkatukijakso 12 kuukaut-
ta on pidempi kuin muille kaupungilla työskenteleville myönnetty palk-
katukijakso. Muille työttömille kaupungilla tarjotaan vuonna 2017 enin-
tään kahdeksan kuukauden palkkatukijakso.

Valtion myöntämän palkkatuen määrä ja kesto perustuvat asiakkaan 
työttömyyden kestoon. Työn tekeminen palkkatuella Helsingin kaupun-
gilla kuluttaa palkkatuen enimmäiskestoa ja vähentää siten jatkotyöllis-
tymiseen käytettävissä olevaa tukea. Lakiin julkisista työvoima- ja yri-
tyspalveluista on 1.1.2017 alkaen tullut muutoksia, joiden mukaan palk-
katuen enimmäiskesto on aikaisemman 24 kuukauden sijaan pääsään-
töisesti 12 kuukautta. Muutoksen myötä 12 kuukauden mittainen palk-
katukijakso Helsingin kaupungilla estäisi kokonaan palkkatuen myöntä-
misen seuraavaan työsuhteeseen. Kaikkien tukikuukausien käyttämi-
nen kaupungilla ei ole perusteltua, jos työllistyminen kaupungin organi-
saatioon ei ole todennäköistä. Valtiolta saatavissa olevan palkkatuen 
käyttäminen kokonaisuudessaan kaupungilla heikentäisi asiakkaan jat-
kotyöllistymismahdollisuuksia yksityiselle tai kolmannelle sektorille, mi-
kä ei olisi tarkoituksenmukaista.

Palkkatukijakson aikana on tarkoitus saada avoimilla työmarkkinoilla 
tarvittavaa ammatillista osaamista. Kuntouttavan vankityön asiakkaille 
tulisi tarjota enemmän osaamisen kehittämisen palveluita. Parhaiten 
asiakkaiden työllistymistä voitaisiin edistää kartoittamalla heidän työllis-
tymisen palvelutarpeensa jo alkuvaiheessa ja järjestämällä sen mukai-
sia työllistymistä edistäviä palveluita. Nykyisellään heille on ollut tarjolla 
vain etukäteen määritellyn palvelupolun palvelut eli palkkatuettu työ.

KUVA:n koko palveluprosessi tullaan arvioimaan ja uudistamaan sosi-
aali- ja terveysviraston, kanslian työllisyyspalvelujen ja rikosseuraa-
musviraston kesken vuoden 2017 aikana. Valmistelussa selvitetään 
mahdollisuus tarjota KUVA:n asiakkaille esimerkiksi monialaisia TYP-
palveluita. Siten KUVA:n asiakkaille avautuisivat kaupungin työllisyys-
palvelut kokonaisuudessaan. Henkilöstöä kuullaan valmistelun yhtey-
dessä.

Uusi toimintamalli esitetään tulevalle elinkeinojaostolle syksyllä 2017 
samanaikaisesti palkkatukijaksoja koskevien linjausten kanssa. Ennen 
uusien linjausten voimaan saattamista järjestetään vuonna 2016 palk-
katuetussa työsuhteessa aloittaneille KUVA:n asiakkaille palkkatuettua 
työtä yhteensä 12 kuukautta sillä edellytyksellä, että valtio myöntää 
palkkatuen. Muiden osalta noudatetaan kaikille yhteisiä linjauksia.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 173

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

21.11.2016 Palautettiin

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi
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§ 148
Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite uimahallien aukioloaikojen pi-
dentämisestä

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26
2 Urheiluhallit Oy lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa pidempi aukioloaika, 
klo 24, esimerkiksi Vuosaaren uimahallissa.

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

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan ja  Urheiluhallit/Vuosaaren 
Urheilutalo Oy:n antamiin lausuntoihin.

Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan, ettei se puolla aloitetta, sillä 
uimahallien aukioloaikojen pidentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla 
toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei 
ole varauduttu budjetissa eikä  käytettävissä olevien resurssien osalta.
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Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).

Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahalli-
kävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki tiis-
taista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä harjoi-
tella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja seura-
vuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika on klo 
9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itäkes-
kuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Lisäksi sunnuntain erityis-
ryhmille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pääse-
vät nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain yleisö-
uintiaikaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit/Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lausunnossa todetaan, että 
aukioloaikojen pidentäminen puoleen yöhön ei käytännössä ole mah-
dollista nykyisillä resursseilla eikä tämän hetkisen laitosavustuksen 
puitteissa. Nykyistenkin aukioloaikojen turvaaminenkin, käytännössä 
klo 6:15 ja päättyen pääsääntöisesti klo 20:45 (arkiuintiaika), edellyttää 
kaupungin avustuksen säilyttämistä vähintään nykytasolla.
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Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. 

Uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jäl-
keen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uima-
hallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisä-
kustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käy-
tettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26
2 Urheiluhallit Oy lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 143

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa pidempi aukioloaika, 
klo 24, esimerkiksi Vuosaaren uimahallissa.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan ja  Urheiluhallit/Vuosaaren 
Urheilutalo Oy:n antamiin lausuntoihin.

Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan, ettei se puolla aloitetta, sillä 
uimahallien aukioloaikojen pidentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla 
toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei 
ole varauduttu budjetissa eikä  käytettävissä olevien resurssien osalta.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).

Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahalli-
kävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki tiis-
taista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä harjoi-
tella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja seura-
vuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika on klo 
9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.
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Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itäkes-
kuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Lisäksi sunnuntain erityis-
ryhmille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pääse-
vät nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain yleisö-
uintiaikaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit/Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lausunnossa todetaan, että 
aukioloaikojen pidentäminen puoleen yöhön ei käytännössä ole mah-
dollista nykyisillä resursseilla eikä tämän hetkisen laitosavustuksen 
puitteissa. Nykyistenkin aukioloaikojen turvaaminenkin, käytännössä 
klo 6:15 ja päättyen pääsääntöisesti klo 20:45 (arkiuintiaika), edellyttää 
kaupungin avustuksen säilyttämistä vähintään nykytasolla.

Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. 

Uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jäl-
keen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uima-
hallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisä-
kustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käy-
tettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 148

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee uimahallien aukioloaikojen pidentämistä:

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta, sillä uimahallien aukioloaikojen pi-
dentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla toisi huomattavia lisäkustan-
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nuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei ole varauduttu käytettävissä 
olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).

Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahalli-
kävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Liikuntaviraston uimahallit

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki tiis-
taista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tors-
taisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä harjoi-
tella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja seura-
vuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika on klo 
9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itäkes-
kuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Itäkeskuksen uimahallin 
uudet aukioloajat ovat viikonloppuisin klo 7.00 - 22.00. Edelliset aukio-
loajat olivat klo 8.00 - 22.00. Yrjönkadun uimahalli aukeaa lauantaisin 
klo 7.00, kun se ennen aukesi klo 8.00. Lisäksi sunnuntain erityisryh-
mille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pääsevät 
nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain yleisöuintiai-
kaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.
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Urheiluhallit Oy:n Vuosaaren uimahalli

Vuosaaren Urheilutalo on Urheiluhallit Oy:n hallinnoima uimahalli. Ur-
heiluhallit Oy:ltä pyydetyn lausunnon mukaan aukioloaikojen pidentämi-
nen puoleen yöhön ei käytännössä ole mahdollista nykyisillä resursseil-
la eikä tämän hetkisen laitosavustuksen puitteissa.

Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. Lisäksi julkinen liikenne esim. metro ei kulje tuohon ai-
kaan, joten myös henkilökunnan työmatkat muodostuisivat järjestelyn 
esteeksi.

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi 
klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mu-
kaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomat-
tavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varau-
duttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 149
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite saamenkielisestä opetuksesta

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, valtuustoaloite Kvsto 28.9.2016 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 49 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että  selvitetään toimet, joilla saamenkielen ja saamenkielistä 
opetusta voidaan lisätä peruskoulussa ja turvata opetuksen pitkäjäntei-
nen kehittäminen. Lisäksi tulisi selvittää saamenkielen ja saamenkieli-
sen opetuksen järjestämistä yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun 
kuntien ja City-Sàmit  -yhdistyksen kanssa. Aloitteessa ehdotetaan 
myös saamenkielisen esikoulun ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämis-
tä.

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

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan ja varhaiskasvatuslauta-
kunnan antamiin lausuntoihin. 

Opetuslautakunnan antamassa lausunnossa todetaan, että lapsen oi-
keuksien sopimuksen mukaisesti alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella 
on oikeus ryhmänsä kulttuuriin ja kieleen. Lautakunta kannattaa ehdo-
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tusta, että selvitetään toimia, joilla saamen kielen opetusta voidaan ke-
hittää ja lisätä Helsingissä ja pitää tärkeänä, että myös saamelaisalu-
een ulkopuolella asuvien lasten on mahdollista omaksua saamelainen 
kieli- ja kulttuuriperintö. 

Kaupungin peruskouluissa tuetaan saamelaistaustaisen oppilaan mah-
dollisuutta omaksua saamelainen kieli- ja kulttuuriperintö ohjaamalla 
oppilasta osallistumaan perusopetusta täydentävään saamen kielen 
opetukseen, joka on valtion erillisrahoituksella järjestettävää perusope-
tusta täydentävää opetusta ja oppilaalle vapaaehtoista.

Tänä lukuvuonna yksikään pääkaupunkiseudun kunnista ei ole onnistu-
nut rekrytoimaan saamen kielen opettajaa. Tämän vuoksi opetusvirasto  
järjesti 20.9.2016 yhteistyöneuvottelun pääkaupunkiseutujen kuntien,  
City-Sámit ry:n ja Saamelaiskäräjien kanssa. Opetusvirasto valmistelee 
opetuksen järjestämistä etäopetuksena ja tekee yhteistyötä City-Sámit 
ry:n kanssa opetuksen kehittämisessä ja rakenteiden vakinaistamises-
sa.

Saamenkielisen perusopetuksen lisäämistä on jo lähdetty selvittämään 
yhdessä City-Sámit ry:n kanssa. Opetusvirastossa 4.11.2016 järjeste-
tyssä yhteistyöpalaverissa sovittiin, että kaksikielisen suomi-saame 
opetuksen järjestämisen käynnistämiseksi opetusvirastossa aloitetaan 
selvitystyö mahdollisen opetussuunnitelman rakenteesta, oppilaaksio-
ton kriteereistä sekä mahdollisen luokan sijoittumisesta palveluverkos-
sa. Vastaavasti sovittiin, että City-Sámit ry. kartoittaa kyselyllä huolta-
jien kiinnostusta tällaisesta opetuspalvelusta.

Kaupungin järjestämä perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti Helsin-
gissä asuville oppilaille. Koska ihmisten kieli- tai kulttuuritaustaa ei tilas-
toida, ei saamelaistaustaisten oppilaiden tarkka määrä ole tiedossa. 
Nykyisen, oppilasmäärään perustuvan laskentamallin mukaan suomi-
saame luokan toteuttaminen ei toisi koululle resurssia riittävästi, vaan 
vaatisi noin 60 000 euron ylimääräisen resurssin vuosittain.  

Saamenkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen edel-
lytyksiä on selvitetty viimeksi vuonna 2015. Yksityinen palveluntuottaja 
oli kiinnostunut järjestämään iltapäivätoimintaa saamen kielellä, mutta 
toimintaedellytykset olisivat vaatineet riittävän suuren asiakaskunnan. 
Opetusvirasto on edelleen kiinnostunut yhteistyössä selvittämään saa-
menkielisen kielikylpykerhotoiminnan käyttömahdollisuuksia perusope-
tuksen iltapäivätoiminnassa.

Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja Ci-
ty-Sámit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tar-
vetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiope-
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tus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkita-
soisesti ja keskittää yhteen paikkaan.

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunnossa todetaan, että Helsingissä 
perheet voivat saada saamenkielistä varhaiskasvatusta City-Sámit ry:n 
ylläpitämästä ja Helsingin kaupungin tukemasta kielipesä Máttabieg-
gasta Pasilassa tai Ruoholahdessa sijaitsevasta päiväkoti Troolarista. 

Saamenkieliseen esiopetukseen ei ole ollut hakijoita, eikä saamenkie-
listä esiopetusryhmää ole perustettu. Tällä hetkellä varhaiskasvatuk-
sessa ei ole saamenkielen taitoista esiopetuksen kelpoisuusehdot täyt-
tävää opettajaa. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että saamenkielisessä esio-
petuksessa, perusopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa yhdistetään voi-
mavarat kaupungintasoisesti ja selvitetään mahdollisuutta keskittää 
opetus Helsingissä yhteen toimipaikkaan. Selvitystä tehdään yhteis-
työssä saamenkielisten perheiden ja City-Sàmit ry:n kanssa. Yhteinen 
toimipaikka voisi palvella erillisellä sopimuksella laajemmin pääkaupun-
kiseudun perheitä.

Kaupunginhallitus toteaa, että on tärkeätä turvata alkuperäiskansaan 
kuuluvalle lapselle oikeus ryhmänsä kulttuuriin ja kieleen. Saamenkieli-
nen opetus ja sen kehittäminen pyritään turvaamaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, valtuustoaloite Kvsto 28.9.2016 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 144

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Päätös

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 15.11.2016 § 324

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alkuperäiskansaan kuulu-
valla lapsella on oikeus ryhmänsä kulttuuriin ja kieleen. Opetuslauta-
kunta kannattaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym. ehdotusta, että selvite-
tään toimia, joilla saamen kielen opetusta voidaan kehittää ja lisätä Hel-
singissä. Lisäämällä saamenkielistä opetusta voidaan vaikuttaa alkupe-
räisväestön uhanalaisen kielen ja kulttuurin säilymiseen. Opetuslauta-
kunta pitää tärkeänä, että myös saamelaisalueen ulkopuolella asuvien 
lasten on mahdollista omaksua saamelainen kieli- ja kulttuuriperintö.

Nykyisellään kaupungin peruskouluissa tuetaan saamelaistaustaisen 
oppilaan mahdollisuutta omaksua saamelainen kieli- ja kulttuuriperintö 
ohjaamalla oppilasta osallistumaan perusopetusta täydentävään saa-
men kielen opetukseen. Kaupungin tarjoama saamen kielen opetus ei 
ole perusopetuslain 11 §:ssä tarkoitettua opetusta, vaan valtion erillis-
rahoituksella järjestettävää perusopetusta täydentävää opetusta ja sii-
hen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. 

Helsingissä perusopetusta täydentävän saamen kielen opetukseen on 
ilmoittautunut neljä oppilasta. Tänä lukuvuonna yksikään pääkaupunki-
seudun kunnista ei ole onnistunut rekrytoimaan saamen kielen opetta-
jaa, jonka vuoksi 20.9.2016 järjestettiin opetusviraston toimesta yhteis-
työpalaveri pääkaupunkiseudun kuntien, City Sámit ry:n ja Saamelais-
käräjien kesken. Opetusvirasto valmistelee parhaillaan opetuksen jär-
jestämistä etäopetuksena ja tekee yhteistyötä City Sámit ry:n kanssa 
opetuksen kehittämisessä ja rakenteiden vakinaistamisessa. 

Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloitteessa esitettyä saamenkielisen pe-
rusopetuksen lisäämistä on jo lähdetty selvittämään yhdessä City-Sá-
mit ry:n kanssa. Opetusvirastossa 4.11.2016 järjestetyssä yhteistyöpa-
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laverissa sovittiin, että kaksikielisen suomi-saame opetuksen järjestä-
misen käynnistämiseksi opetusvirastossa aloitetaan selvitystyö mah-
dollisen opetussuunnitelman rakenteesta, oppilaaksioton kriteereistä 
sekä mahdollisen luokan sijoittumisesta palveluverkossa. Vastaavasti 
sovittiin, että City-Sámit ry. kartoittaa kyselyllä huoltajien kiinnostusta 
tällaisesta opetuspalvelusta.

Kaupungin järjestämä perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti Helsin-
gissä asuville oppilaille. Koska ihmisten kieli- tai kulttuuritaustaa ei tilas-
toida, ei saamelaistaustaisten oppilaiden tarkka määrä ole tiedossa. Äi-
dinkieleltään saamelaisia peruskouluikäisiä oppilaita Helsingissä on 
kuusi. Nykyisen, oppilasmäärään perustuvan laskentamallin mukaan 
suomi-saame luokan toteuttaminen ei toisi koululle resurssia riittävästi, 
vaan vaatisi noin 60 000 euron ylimääräisen resurssin vuosittain.  

Saamenkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen edel-
lytyksiä on selvitetty viimeksi vuonna 2015. Yksityinen palveluntuottaja 
oli kiinnostunut järjestämään iltapäivätoimintaa saamen kielellä, mutta 
toimintaedellytykset olisivat vaatineet riittävän suuren asiakaskunnan. 
Opetusvirasto on edelleen kiinnostunut yhteistyössä selvittämään saa-
menkielisen kielikylpykerhotoiminnan käyttömahdollisuuksia perusope-
tuksen iltapäivätoiminnassa.

Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja Ci-
ty-Sámit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tar-
vetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiope-
tus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkita-
soisesti ja keskittää yhteen paikkaan.

Käsittely

15.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi lausuntoehdotuksensa uudeksi viimeiseksi kappaleeksi 
seuraavaa:

"Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja Ci-
ty-Sámit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tar-
vetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiope-
tus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkita-
soisesti ja keskittää yhteen paikkaan."

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 08.11.2016 § 125

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloitteesta saamenkielisen esio-
petuksen ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä: 

Aloitteessa esitetään selvitettäväksi saamenkielisen opetuksen turvaa-
minen perusopetuksessa ja opetuksen pitkäjänteinen kehittäminen. Sa-
malla ehdotetaan selvitettäväksi saamenkielisen esiopetuksen ja oppi-
laiden iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen.

Helsingissä perheet voivat saada saamenkielistä varhaiskasvatusta Ci-
ty-Sámit ry:n ylläpitämästä ja Helsingin kaupungin tukemasta kielipesä 
Máttabieggasta Pasilassa tai Ruoholahdessa sijaitsevasta päiväkoti 
Troolarista. 

Saamenkieliseen esiopetukseen ei ole ollut hakijoita, eikä saamenkie-
listä esiopetusryhmää ole perustettu. Tällä hetkellä varhaiskasvatuk-
sessa ei ole saamenkielen taitoista esiopetuksen kelpoisuusehdot täyt-
tävää opettajaa. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että saamenkielisessä esio-
petuksessa, perusopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa yhdistetään voi-
mavarat kaupungintasoisesti ja selvitetään mahdollisuutta keskittää 
opetus Helsingissä yhteen toimipaikkaan. Selvitystä tehdään yhteis-
työssä saamenkielisten perheiden ja City-Sàmit ry:n kanssa. Yhteinen 
toimipaikka voisi palvella erillisellä sopimuksella laajemmin pääkaupun-
kiseudun perheitä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämisellä ja säilyttämisellä on vaiku-
tusta lasten ja perheiden kulttuurisiin elinolosuhteisiin. On tärkeää, että 
myös saamenkielisen alueen ulkopuolella asuvien lasten on mahdollis-
ta saada esi- ja perusopetusta sekä iltapäivätoimintaa saamen kielellä.

Esittelijä
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§ 150
Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungis-
ta

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Päätös

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

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto samalla edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuu-
det toteuttaa ennen ensi syksyä asukkaille suunnatun kyselyn 
suojateiden turvallisuudesta. Kaupunki selvittää samalla mah-
dollisuudet aloittaa ensi syksynä liikennekampanjan, jossa huo-
mio kiinnitetään nimenomaan lähiympäristön suojateiden turval-
lisuuteen. Kampanjan suunnittelussa hyödynnettäisiin kyselystä 
saatuja tuloksia. Mikäli kyselyä ei ehditä toteuttaa ennen syk-
syä, voidaan toimenpiteet toteuttaa myöhemmin. (Petra Malin)

Käsittely

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen kannattaman 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto samalla edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuu-
det toteuttaa ennen ensi syksyä asukkaille suunnatun kyselyn 
suojateiden turvallisuudesta. Kaupunki selvittää samalla mah-
dollisuudet aloittaa ensi syksynä liikennekampanjan, jossa huo-
mio kiinnitetään nimenomaan lähiympäristön suojateiden turval-
lisuuteen. Kampanjan suunnittelussa hyödynnettäisiin kyselystä 
saatuja tuloksia. Mikäli kyselyä ei ehditä toteuttaa ennen syk-
syä, voidaan toimenpiteet toteuttaa myöhemmin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 109 (296)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/15
01.03.2017

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

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto samalla edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet 
toteuttaa ennen ensi syksyä asukkaille suunnatun kyselyn suojateiden 
turvallisuudesta. Kaupunki selvittää samalla mahdollisuudet aloittaa en-
si syksynä liikennekampanjan, jossa huomio kiinnitetään nimenomaan 
lähiympäristön suojateiden turvallisuuteen. Kampanjan suunnittelussa 
hyödynnettäisiin kyselystä saatuja tuloksia. Mikäli kyselyä ei ehditä to-
teuttaa ennen syksyä, voidaan toimenpiteet toteuttaa myöhemmin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 59
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Ja-
pe Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 18
Maija Anttila, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Tomi Sevander, Ulla-Marja 
Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 7
Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Os-
mo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 25
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 16.1.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin poliisilaitos Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki asettaisi tavoitteekseen olla turvallisempi suojatiekaupun-
ki. Tavoitteeseen pääsemiseksi aloitteessa esitetään mm. turvattomiksi 
koettujen suojateiden kartoittamista, liikennevalojen lisäämistä, no-
peusrajoitusten laskemista, poliisin valvonnan lisäämistä ja kampan-
jointia suojateiden turvallisuuden puolesta.

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja Helsingin 
poliisilaitoksen lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuus-
to on strategiaohjelmassaan vuosille 2013 - 2016 asettanut turvallisuu-
den yhdeksi kaupungin arvoista. Helsingin liikennesuunnittelun tavoit-
teet ja toimintalinjaukset on asetettu Liikkumisen kehittämisohjelmassa 
(kaupunginhallitus 12.1.2015).

Strategiaohjelman ja Liikkumisen kehittämisohjelman perusteella laadit-
tiin vuosina 2013 - 2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisoh-
jelma (kaupunginhallitus 5.10.2015), jonka lähtökohtana olivat myös 
valtakunnallinen ja seudullinen HSL:n laatima liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden visioksi asetettu nollavisio: "Helsingin liikennejär-
jestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään tar-
vitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on vas-
tuullista ja koetaan turvalliseksi”. Kehittämisohjelmassa on asetettu lii-
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kenneturvallisuustyön neljä painopistettä, jotka kaikki koskevat osal-
taan suojatieturvallisuutta.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ensimmäinen painopiste on 
lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, johon sisältyvät 
kasvatukselliset toimenpiteet ja kampanjointi. Toinen painopiste on ja-
lankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen 
(erityisesti lapset ja ikäihmiset). Tämän painopisteen ensisijaiseksi toi-
menpiteeksi on asetettu suojateiden turvallisuuden parantaminen. Kol-
mantena painopisteenä on nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, 
jonka tarkoituksena on tarkastella nopeusrajoitusten asettamista koko-
naisuutena sekä edelleen ajonopeuksien hallinnan edellyttämiä toimen-
piteitä. Neljäs painopiste on yhteistyö, koordinointi ja viestintä.

Suojateiden turvallisuuden parantamistyö on aloitettu kaupunkisuunnit-
teluvirastossa laatimalla valo-ohjaamattomien suojateiden arviointikri-
teerit ja kartoittamalla pääkatujen valo-ohjaamattomien suojateiden ti-
lannetta maastossa. Arviointikriteerit toimivat suunnittelijoiden tukena 
heidän arvioidessaan toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä eri koh-
teissa. Maastokartoitusten edetessä muodostuu suojatie-tietokanta, 
jonka avulla voidaan kriittisimmistä suojateistä tehdä tarkempia selvi-
tyksiä ja suunnitella toimenpiteitä. Tiedonkeruu mahdollistaa toimenpi-
teiden priorisoinnin. Yhtenä tekijänä arvioinnissa ovat asukkaiden pa-
lautteet.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä opetusviraston kanssa 
käynnistänyt myös kantakaupungin koulujen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen. Selvityksessä arvioidaan koulujen liikenneturvallisuustilannetta 
ja pilotoidaan noin viiden koulun kanssa uutta menettelytapaa eli "tur-
vallisuuskatselmusta". Katselmuksessa käydään koulun ja koululaisten 
vanhempien kanssa läpi mm. kunkin koulun lähiympäristön vaarallisim-
miksi koettuja paikkoja. Tuloksena esitetään mahdollisia toimenpiteitä 
kunkin tarkastellun koulun osalta. Kun katselmuksesta saadaan koke-
musta, voidaan menettelyä laajentaa kantakaupungin muihin kouluihin 
ja kehittää koko arviointimenetelmää myös esikaupunkialueelle.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on 
vuosittain kokoontuva yhteistyöryhmä poliisin ja kaupungin turvallisuu-
salan hallintokuntien kanssa. Kokouksissa mm. keskustellaan liikenne-
valvonnan painotuksista ja kohteista. Näissä neuvotteluissa voidaan 
vaikuttaa suojatievalvonnan tehostamiseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin nykyinen toiminta tukee val-
tuustoaloitteen esitysten toteutumista ja aloitteen toimenpiteet voidaan 
edelleen kytkeä entistä vahvemmin nykyisiin toimintatapoihin.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 25
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 16.1.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin poliisilaitos Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 174

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 371

HEL 2016-009631 T 00 00 03



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 113 (296)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/15
01.03.2017

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

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto on strategiaohjelmassaan vuosille 2013–
2016 asettanut turvallisuuden yhdeksi kaupungin arvoista. Helsingin 
kaupungin turvallisuussuunnitelmassa on niin ikään sitouduttu tuke-
maan valtakunnallista sisäisen turvallisuuden tavoitetta, jonka mukaan 
Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät 
kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Helsin-
gin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset on asetettu Liik-
kumisen kehittämisohjelmassa (kaupunginhallitus 12.1.2015). 

Strategiaohjelman ja Liikkumisen kehittämisohjelman perusteella laadit-
tiin vuosina 2013–2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisoh-
jelma (kaupunginhallitus 5.10.2015), jonka lähtökohtana olivat myös 
valtakunnallinen ja seudullinen HSL:n laatima liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden visioksi asetettu nollavisio eli "Helsingin liikenne-
järjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on 
vastuullista ja koetaan turvalliseksi”. Kehittämisohjelmassa on asetettu 
liikenneturvallisuustyön neljä painopistettä, jotka kaikki koskevat osal-
taan suojatieturvallisuutta. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ensimmäinen painopiste on 
lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, johon sisältyvät 
kasvatukselliset toimenpiteet ja kampanjointi. Tähän toimenpiteeseen 
liittyen on vastikään käynnistetty yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen ja 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa uusi menettelytapa, 
jossa nuorilta kerättiin työpajassa tietoa nuorten oman lähialueen tur-
vattomiksi koetuista paikoista. Saatu palaute koettiin hyödylliseksi. 
Nuorisoasiainkeskuksella on säännöllisesti vastaavanlaisia tilaisuuksia 
eri kaupunginosissa, jolloin tietoa voidaan kerätä kattavasti asuinaluei-
den keskeisiltä käyttäjiltä eli lapsilta ja nuorilta.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toinen painopiste on jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen (eri-
tyisesti lapset ja ikäihmiset). Tämän painopisteen ensisijaiseksi toimen-
piteeksi on asetettu suojateiden turvallisuuden parantaminen. Suojatei-
den turvallisuuden parantamistyö on aloitettu kaupunkisuunnitteluviras-
tossa laatimalla valo-ohjaamattomien suojateiden arviointikriteerit ja 
kartoittamalla pääkatujen valo-ohjaamattomien suojateiden tilannetta 
maastossa. Arviointikriteerit toimivat suunnittelijoiden tukena heidän ar-
vioidessaan toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä eri kohteissa. 
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Maastokartoitusten edetessä muodostuu suojatietietokanta, jonka pe-
rusteella voidaan nostaa kriittisimpiä suojateitä tarkempia selvityksiä ja 
toimenpiteiden suunnittelua varten. Tiedonkeruu mahdollistaa toimenpi-
teiden priorisoinnin kohteen tilanteen mukaan. Yhtenä tekijänä arvioin-
nissa ovat asukkaiden palautteet.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä opetusviraston kanssa 
käynnistänyt myös kantakaupungin koulujen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen. Selvityksessä arvioidaan koulujen liikenneturvallisuustilannetta 
ja pilotoidaan kriittisimpien noin viiden koulun kanssa uutta menettely-
tapaa eli "turvallisuuskatselmusta". Katselmuksessa käydään koulun ja 
koululaisten vanhempien kanssa läpi mm. kunkin koulun lähiympäristön 
vaarallisimmiksi koettuja paikkoja. Tuloksena esitetään mahdollisia toi-
menpiteitä kunkin tarkastellun koulun osalta. Kun katselmuksesta saa-
daan kokemusta, voidaan menettelyä laajentaa kantakaupungin muihin 
kouluihin ja kehittää koko arviointimenetelmää myös esikaupunkialueel-
le.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on 
vuosittain kokoontuva yhteistyöryhmä poliisin ja kaupungin turvallisuu-
salan hallintokuntien kanssa. Kokouksissa mm. keskustellaan liikenne-
valvonnan painotuksista ja kohteista. Näissä neuvotteluissa voidaan 
vaikuttaa suojatievalvonnan tehostamiseen. Helsingin poliisilaitoksen 
mukaan suojatievalvontaa on mahdollista lisätä resurssien puitteissa. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman kolmantena painopisteenä 
on nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, minkä tarkoituksena on 
tarkastella nopeusrajoitusten asettamista kokonaisuutena sekä edel-
leen ajonopeuksien hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä. Tällä hetkellä 
keskustelut nopeusrajoitusjärjestelmän periaatteista ovat käynnissä. 
Liikenneympäristön kanssa yhteensopivat, perustellut nopeusrajoituk-
set ja ajonopeuksia vahvistavat rakenteelliset toimenpiteet ovat keskei-
nen osa suojateiden turvallisuuden varmistamista.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman neljäs painopiste on yhteis-
työ, koordinointi ja viestintä. Painopisteen toimenpiteet ovat kaupungin 
liikenneturvallisuustyön koordinoinnin järjestäminen sekä Helsingin 
imagon luominen turvallisen liikkumisen kaupungiksi. Kaupunginhallitus 
on 3.8.2016 nimennyt Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjel-
man toimenpiteitä koordinoivan työryhmän vuoteen 2021 asti. Työryh-
mä koostuu eri kaupungin hallintokuntien sekä Helsingin liikenneturval-
lisuusyhdistyksen, Liikenneturvan, Helsingin poliisilaitoksen, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen edustajista. Työryhmän tehtävänä on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksien 
toteutumisen edistäminen ja seuranta. Työryhmän työn erityisiä paino-
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pisteitä ovat liikenneturvallisuusviestinnän kehittäminen (ml. jatkuva 
kampanja- ja tapahtumatoiminta), automaattisen liikennevalvonnan 
edistäminen ja fyysisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden edistämi-
nen. Edelleen työryhmän tehtäväksi tulee myös liikenneturvallisuuden 
kehittämisohjelman päivityksen laadinta.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että kaupungin nykyinen 
toiminta tukee valtuustoaloitteen esitysten toteutumista ja aloitteen toi-
menpiteet voidaan edelleen kytkeä entistä vahvemmin nykyisiin toimin-
tatapoihin:

1. liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on asetettu tavoite 
suojateiden turvallisuuden parantamisesta

2. turvattomiksi koettuja suojateitä on kartoitettu sekä suunnittelun 
että asukkaiden näkökulmasta (mm. nuorisotilaisuudet, koulu-
laiskyselyt ja koulujen katselmukset, asukaspalautteet)

3. poliisin kanssa on säännöllinen yhteistyöryhmä, jossa valvonnan 
painotuksista keskustellaan

4. pitkäjänteistä kampanjatoimintaa on käynnissä yhteistyössä Hel-
singin liikenneturvallisuusyhdistyksen ja Liikenneturvan kanssa. 

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koor-
dinoivan työryhmän perustaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja 
koordinoida kaupungin hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden liiken-
neturvallisuustyötä vastaamaan entistä paremmin valtuustoaloitteessa 
esitettyihin toimenpiteisiin. Koordinoivan työryhmän vastuulla olevassa 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman päivitystyössä voidaan myös 
entistä paremmin ottaa huomioon suojateiden keskeinen merkitys lii-
kenneturvallisuudelle.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 151
Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luotta-
mushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää samalla, että selvitetään mahdollisuus kehittää 
toimintamalli luottamushenkilöiden tutustumiseksi vanhuspalve-
luihin siten, että syksyllä aloittavaa uutta vanhusneuvostoa kon-
sultoidaan asiassa. Samalla selvitetään, miten jalkautuminen 
voidaan toteuttaa varmistaen samalla asiakkaiden yksityisyyden-
suoja esimerkiksi Tampereella toteutetun mallin mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää samalla, että selvitetään mahdollisuus kehittää 
toimintamalli luottamushenkilöiden tutustumiseksi vanhuspalveluihin si-
ten, että syksyllä aloittavaa uutta vanhusneuvostoa konsultoidaan 
asiassa. Samalla selvitetään, miten jalkautuminen voidaan toteuttaa 
varmistaen samalla asiakkaiden yksityisyydensuoja esimerkiksi Tam-
pereella toteutetun mallin mukaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 37
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Ti-
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mo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Ter-
hi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Gunvor Brettschneider, Maritta Hyvärinen, Minerva Krohn, Hannele 
Luukkainen, Wille Rydman

Tyhjä: 32
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Tarja Kanto-
la, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Rene Hursti, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Osmo Soi-
ninvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Veronika Honkasalon eh-
dottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto jalkauttamisesta vanhuspalveluihin 

12.10.2016
3 Raportti, Tampere 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan palvelujen kehittämisestä vastaavien keskeisten viranhaltijoi-
den sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan, vanhusneuvoston ja kaupun-
ginvaltuuston jäsenten jalkautumista kokemusten saamiseksi vanhus-
palvelujen kenttätyöhön työntekijän työpariksi yhdeksi päiväksi vuonna 
2017. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että palvelu-
jen hyvä tuntemus auttaa päätöksenteossa ja suunnittelussa mukana 
olevia palvelujen kehittämisessä ja asiakkaiden kuulemisessa.    

Aloitteessa esitetyn kenttätyöhön jalkautumisen lisäksi sosiaali- ja ter-
veysviraston palveluihin on mahdollista tutustua monin muinkin tavoin, 
kuten olemalla mukana asiakasraatien kokouksissa ja erilaisissa asia-
kastilaisuuksissa, osallistumalla vapaaehtoistoimintaan sekä vierailu- ja 
tutustumiskäynteihin. Lisäksi palautteen antaminen palveluista lisää tie-
toa ja auttaa kehittämistyössä. Sosiaali- ja terveysviraston johtavat vi-
ranhaltijat osallistuvat suunnitellusti osana työtään eri yksiköiden toi-
mintaan työntekijöiden rinnalla.   

Kaupunginhallitus toteaa, että hoidon kannalta ulkopuolisten osallistu-
minen asiakastapaamisiin ei ole eettisesti ongelmaton asia. Luottamus-
henkilön osallistuminen esimerkiksi kotikäynnille työntekijän työparina 
edellyttää asiakkaan ja työntekijän kirjallista lupaa sekä luottamushen-
kilöltä kirjallista salassapitositoumusta. Luottamushenkilöllä ei ole oi-
keutta käyttää asiakastapaamisessa saamiaan tietoja julkisesti muussa 
yhteydessä.      

Tampereella toteutettiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkau-
tuminen vanhustyön pariin v. 2015 - 2016. Kokeilusta laadittu raportti 
on liitteenä 3. 

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa esitettyä jalkautumista on 
mahdollista toteuttaa jo tällä hetkellä sopimalla siitä sosiaali- ja terveys-
viraston kanssa. Samalla on varmistettava palvelujen käyttäjien ja työn-
tekijöiden oikeuksien ja yksityisyyden suojan toteutuminen. Sosiaali- ja 
terveysvirasto valmistelee parhaillaan toimintamallia, jonka avulla luot-
tamushenkilöt saavat helposti yhteyden virastoon halutessaan sopia 
jalkautumisesta viraston eri yksiköihin.   

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto jalkauttamisesta vanhuspalveluihin 

12.10.2016
3 Raportti, Tampere 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 175

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraava:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 § 302

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle luottamus-
henkilöiden ja viranhaltijoiden jalkauttamisesta vanhuspalvelujen ken-
tälle koskevasta Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta seuraavan esitte-
lijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:
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"Luottamushenkilöiden osallistumiseen kotihoidon asiakkaiden koti-
käynneille sisältää asiakkaan näkökulmasta ongelmallisia kohtia. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö turvaa asiakkaan ja potilaan oi-
keudet häntä koskevien tietojen salassapitoon. Jo sosiaali- tai tervey-
denhuollon asiakkuus on salassa pidettävä asia eikä työntekijä saa an-
taa tietoa siitä ulkopuolisille. Asiakastapaamisessa saatu tieto asiak-
kaan ympäristöstä on myös salassa pidettävää. Useat kotihoidon 
asiakkaat, kuten monet muutkin ikääntyneiden palvelujen asiakkaat, 
ovat muistisairaita. Heidän kykynsä itse arvioida ja tehdä päätöksiä ja 
suojella omaa yksityisyyttään voi olla rajoittunutta. Helsingin kaupunki 
palvelujen tarjoajana on sitoutunut turvaamaan myös heikoimmassa 
asemassa olevien asiakkaiden oikeudet. Luottamushenkilön eli hoidon 
kannalta ulkopuolisen osallistuminen kotikäynnille hoidettavan kotona 
ja hoitotilanteessa ei ole eettisesti ongelmaton asia. Koti on yksityinen 
paikka eikä ennakkojärjestelyistä huolimatta voida olla varmoja siitä, et-
tä asiakkaan näkökulmasta yksityisyys ja salassapito toteutuu. 

Palvelujen hyvä tuntemus voi edesauttaa päätöksenteossa ja suunnit-
telussa mukana olevia kehittämään palveluja ja kuulemaan asiakkaita 
nykyistä paremmin. Palveluihin on mahdollisuus tutustua muutenkin 
kuin osallistuen kotikäynnille. Erilaisten asiakasraatien toiminnan seu-
raaminen ja asiakastilaisuuksiin osallistuminen antavat paljon tietoa toi-
minnasta. Vapaaehtoistoimijana tutustuu myös palveluihin. Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirastossa toimivat vapaaehtoistyön koordinaattorit 
ohjaavat ja avustavat vapaaehtoisia. He voivat myös ohjata luottamus-
henkilöitä palvelujen äärelle. Eläkeläisille ja työttömille tarkoitettuun pal-
velukeskustoimintaan voi jokainen tutustua vapaasti vieraillen halua-
missaan palvelukeskuksissa ja osallistuen eri tapahtumiin. Toisten 
asiakkaiden kanssa keskustellen saa monipuolisen käsityksen siitä, mi-
ten palvelu toimii. Ensimmäistä kertaa palveluja kohtaava voi myös 
nähdä uusia asioita, joita vakituiset asiakkaat ja henkilökunta eivät huo-
maa. Siksi palautteen antaminen ja huomioiden viestittäminen yksiköi-
den esimiehille on tärkeää ja auttaa parantamaan palvelua. Palautteen 
voi antaa myös palautejärjestelmän kautta. Sieltä voidaan koota luotta-
musmiesten palautteet erikseen käsittelyyn. 

Sosiaali- ja terveysviraston johtavat viranhaltijat osana työtään ja pe-
rehtymistään osallistuvat suunnitellusti eri yksiköiden toimintaan työnte-
kijöiden rinnalla. Luottamushenkilöillä on jo tällä hetkellä mahdollisuus 
tutustua palveluihin eri tavoin ottaen huomioon hoidon luottamukselli-
suus ja asiakkaiden tietosuoja. Luottamushenkilön osallistuminen koti-
käynneille työntekijän työparina on asiakkaan tietosuojan näkökulmasta 
ongelmallista. Luottamushenkilön osallistuminen kotikäynnille edellyt-
tää kirjallista lupaa kotihoidon asiakkaalta ja työntekijältä sekä luotta-
mushenkilön kirjallisen salassapitositoumuksen. Luottamushenkilöllä ei 
ole oikeutta käyttää kotikäynnillä saamiaan tietoja julkisesti muussa yh-
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teydessä. Asiakkaiden yksityisyyden ja tietosuojan turvaamiseksi sosi-
aali- ja terveyslautakunta ei pidä tarpeellisena organisoida erikseen 
luottamushenkilöille tutustumisaikaa yhdeksi päiväksi vanhuspalvelujen 
kenttätyöhön työntekijöiden työpariksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden jalkautumisella van-
huspalvelujen pariin ei ole suoria terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."

Käsittely

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus 1:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleesta 4 viimeinen virke ja korvataan 
se tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että mahdol-
lisuutta toteuttaa jalkautuminen selvitetään edelleen kuullen Tampe-
reen kokemuksia vastaavan jalkautumisen toteuttamisesta käytännös-
sä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (Anna Vuorjoki): Poistetaan kappaleesta 4 
viimeinen virke ja korvataan se tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
pitää tärkeänä, että mahdollisuutta toteuttaa jalkautuminen selvitetään 
edelleen kuullen Tampereen kokemuksia vastaavan jalkautumisen to-
teuttamisesta käytännössä."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, 
Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Jouko Malinen, Tuula Salo

Poissa: 2
Kimmo Parhiala, Tuomas Tuure

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
3 (tyhjää 2 ja poissa 2).

22.11.2016 Pöydälle
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Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 152
Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti valtuutettu Mari Holopaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta laajentaa 
moniammatillista yhteisöllistä oppilashuoltoa varhaiskasvatuk-
seen.

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Sanna Vesikansan kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään, onko erityislastentarhan-
opettajien määrä riittävä ja onko se seurannut varhaiskasvatuk-
sen piirissä tapahtunutta lapsimäärän kasvua Helsingissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

10 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus Ei

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta laa-
jentaa moniammatillista yhteisöllistä oppilashuoltoa varhaiskasvatuk-
seen.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 29
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirk-
ku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 3
Mukhtar Abib, Heimo Laaksonen, Wille Rydman

Tyhjä: 41
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Maritta 
Hyvärinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Kaarin Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 12
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima 
Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Anna Vuorjoen ehdotta-
maa toivomuspontta.

11 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään, onko erityislasten-
tarhanopettajien määrä riittävä ja onko se seurannut varhaiskasvatuk-
sen piirissä tapahtunutta lapsimäärän kasvua Helsingissä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 41
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkku-
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la, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 31
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Hele-
na Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Kou-
lumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimatti-
la, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Kaarin 
Taipale, Ulla-Marja Urho

Poissa: 12
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima 
Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuutetut Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen sekä 28 muuta valtuutet-
tua esittävät aloitteessaan varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan 
käynnistämisen selvittämistä. 

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

Kaupunginhallitus viittaa saamiinsa lausuntoihin ja pitää tärkeänä, että 
varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja perheet saavat riittävästi ja 
oikea-aikaisesti psykologipalveluja sekä varhaiskasvatuksen henkilö-
kunta konsultointipalveluja. Tällä hetkellä varhaiskasvatusvirasto ja 
opetusviraston ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja saavat psyko-
logipalvelut lastenneuvoloista ja perheneuvoloista. Tämän lisäksi osa 
psykologipalveluista toteutetaan esiopetuksessa oleville lapsille esiope-
tuksen oppilashuoltona.

Sosiaali- ja terveysviraston neuvolan ja perheneuvolan psykologeilla on 
toimivat yhteistyörakenteet ja selkeä työnjako varhaiskasvatuksen toi-
mijoiden kanssa. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että yhteistyöraken-
teet ja riittävät psykologikonsultaatiot ja -palvelut turvataan myös jat-
kossa.

Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vastaa lapsiryhmän 
ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista ja puuttumisesta ennalta ehkäise-
västi kiusaamiseen ja muihin hyvinvointia vaarantaviin tekijöihin. Tehtä-
vänä on edistää ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, toisten kunnioittamista 
ja arvostamista sekä sosiaalisia- ja kaveritaitoja. Lapsen hyvinvointi, 
kiusaamisen ennaltaehkäisy ja mm. yhteisöllinen esiopetuksen oppilas-
huoltotyö ovat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunnan tär-
keimpiä tehtäviä ja vastuita.

Yksittäisen lapsen asioita käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuollon 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ta-
pauskohtaisesti lapsen oppilashuollollisen, yksilöllisen tuen tarpeen sel-
vittämiseksi.

Neuvolan ja perheneuvolan psykologit tekevät tiivistä yhteistyötä var-
haiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen työnteki-
jöillä on mahdollisuus konsultoida sekä neuvolan että perheneuvolan
psykologeja päivittäin tarjottavana puhelinkonsultaationa. Lisäksi neu-
volapsykologit jalkautuvat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen 
jälkeen ja ohjaavat henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa ja toteutta-
misessa sekä osallistuvat alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin.
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Varhaiskasvatuksessa on yhteensä 17 kiertävää erityislastentarhan-
opettajaa, jotka konsultoivat aktiivisesti neuvolapsykologeja ja tekevät 
tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle eri-
tyislastentarhanopettajalle kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuutta koskeva havainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi kier-
tävä erityislastentarhanopettaja osallistuu varhaiskasvatuksen suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman 
sekä lasten kehitystason ja tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 176

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Anna Vuorjoen ja 
Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 24.01.2017 § 9

HEL 2016-009634 T 00 00 03
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Lausunto

Opetuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ym. aloitteesta varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi seuraavan lausunnon: 

Lausunto on yhteneväinen varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon 
kanssa.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus saa edelleen 
riittävästi ja oikea-aikaisesti psykologin palveluja kaikille varhaiskasva-
tuksessa oleville lapsille ja perheille, sekä konsultointipalveluja varhais-
kasvatuksen henkilökunnalle. Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkieli-
sellä päivähoito- ja koulutuslinjalla saadaan psykologipalveluja lasten-
neuvoloista ja perheneuvoloista varhaiskasvatuksen osalta ja esiope-
tuksen oppilashuollossa käytetään koulupsykologipalveluja.

Opetuslautakunta yhtyy varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon kos-
kien palvelujen saatavuuden tärkeyttä Helsingin kaupungin johtamisuu-
distuksen ja valtakunnan sote-uudistuksen myötä. Varhaiskasvatuksel-
le on turvattava moninaiset, riittävät ja asiakaslähtöiset psykologipalve-
lut niin maakunta- kuin kuntatasolla ja uudistusten jälkeen myös ruot-
sinkielisille perheille.

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat varhais-
kasvatushenkilöstön tehtävä, johon tulee tarvittaessa saada psykologin 
konsultointia. Opetuslautakunta yhtyy varhaiskasvatuslautakunnan lau-
suntoon koskien tämän palvelun turvaamista.

Opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslinjalla on yh-
teensä 3 kiertävää erityislastentarhanopettajaa, jotka konsultoivat var-
haiskasvatuksen henkilöstöä ja ovat kiinteässä yhteistyössä lapsen tu-
kemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan 
työnkuva on yhteneväinen sekä suomenkielisessä että ruotsinkielises-
sä varhaiskasvatuksessa. Asiakaslähtöisen ja osuvan varhaiskasvatuk-
sen psykologipalvelukokonaisuuden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja 
terveysviraston psykologipalvelujen ja esiopetuksen yksilökohtaisen 
oppilashuollon psykologipalvelujen sujuvaa synkronointia ja riittävää 
kokonaisresursointia. Ruotsinkielisellä puolella toimii tällä hetkellä 1 
neuvolapsykologi ja perheneuvolassa toimii 2 psykologia. Yksittäisten 
lasten tutkimus- ja hoitoprosessit ovat psykologien erityisosaamista, jo-
ta tarvitaan varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyössä. Sen riittä-
vä määrä tulee tulevaisuudessa turvata.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että myös ruotsinkielisille lapsiper-
heille taataan kaupungissa riittävät psykologipalvelut. 
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Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslin-
jalla työskentelee viisi psykologia, jotka palvelevat ruotsinkielistä esi- ja 
perusopetusta. Vastaavanlainen palvelu varhaiskasvatuksen piirissä 
oleville lapsille tukisi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edesaut-
taisi lapsen siirtymävaiheita. Psykologipalveluiden organisointi esi- ja 
perusopetuksen tapaan tukisi myös eheää oppimisen polkua. Opetusvi-
raston nykyisessä talousarviossa ei ole varattu määrärahaa varhais-
kasvatuksen psykologipalvelua varten.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä selvitetään psykolo-
gien hallinnollinen sijainti.

Käsittely

24.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti lausuntoehdotuksensa toiseksi viimeistä kappaletta 
("Opetuslautakunta pitää tärkeänä,…") poistamalla siitä sen jälkimmäi-
sen virkkeen ("Opetusviraston talousarviossa ei…") ja lisäämällä sen 
jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraavaa: 

"Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslin-
jalla työskentelee viisi psykologia, jotka palvelevat ruotsinkielistä esi- ja 
perusopetusta. Vastaavanlainen palvelu varhaiskasvatuksen piirissä 
oleville lapsille tukisi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edesaut-
taisi lapsen siirtymävaiheita. Psykologipalveluiden organisointi esi- ja 
perusopetuksen tapaan tukisi myös eheää oppimisen polkua. Opetusvi-
raston nykyisessä talousarviossa ei ole varattu määrärahaa varhais-
kasvatuksen psykologipalvelua varten."

Jäsen Korkkula teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen lop-
puun lisätään seuraavaa:

"Opetuslautakunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yhteisölli-
sen oppilashuollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta varhais-
kasvatukseen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakenteiden 
puitteissa mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päiväko-
deissa. Opetuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuustokaudella selvi-
tetään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän tavoitteen to-
teuttamiseksi käytännössä."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Nina Fabricius, päivähoidon päällikkö, puhelin: 310 44803

nina.fabricius(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 § 286

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämisestä seuraavan lausunnon:

"Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vastaa päivähoi-
don lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista. Lisäksi hoito- ja 
kasvatushenkilökunnan tehtävänä on yhteisöllinen esiopetuksen oppi-
lashuoltotyö. 

Tällä hetkellä esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvista kuraattoripalve-
luista vastaa esiopetuksen vastaava kuraattori sekä sosiaali- ja ter-
veysviraston lapsiperheiden perhetyön sosiaaliohjaajat. Esiopetuksen 
oppilashuoltoon kuuluvista psykologipalveluista vastaavat neuvolan ja 
perheneuvolan psykologit.

Yksittäisen lapsen asioita käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuollon 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ta-
pauskohtaisesti yksittäisen lapsen oppilashuollollisen tuen tarpeen sel-
vittämiseksi.

Neuvolan ja perheneuvolan psykologit tekevät tiivistä yhteistyötä var-
haiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen työnteki-
jöillä on mahdollisuus konsultoida sekä neuvolan että perheneuvolan 
psykologeja päivittäin tarjottavana puhelinkonsultaationa. Lisäksi neu-
volapsykologit jalkautuvat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen 
jälkeen ja ohjaavat henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa ja toteutta-
misessa sekä osallistuvat alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin. 

Varhaiskasvatusvirastossa on yhteensä 14 kiertävää erityislastentar-
hanopettajaa, jotka konsultoivat aktiivisesti neuvolapsykologeja ja teke-
vät tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle 
erityislastentarhanopettajalle kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuutta koskeva havainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi kier-
tävä erityislastentarhanopettaja osallistuu varhaiskasvatuksen suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman 
sekä lasten kehitystason ja tarpeiden mukaisesti. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 131 (296)
Kaupunginvaltuusto

Stj/17
01.03.2017

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

Lasten ja perheiden tukemista sekä eri toimijoiden yhteistyötä kehite-
tään valtakunnallisessa lasten ja perheiden palveluiden muutosohjel-
man ”Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin tukena” -hankkeessa, jossa Helsinki on mukana muiden pääkau-
punkiseudun kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveysviraston neuvolan ja perheneuvolan psykologeilla on 
toimivat yhteistyörakenteet ja työnjaot varhaiskasvatuksen kanssa ja 
sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyörakenteet ja 
riittävät psykologikonsultaatiot ja -palvelut turvataan jatkossakin Helsin-
gin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen sekä valtakunnallisen 
sote-uudistuksen jälkeen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukas ja kokonaisvaltainen varhaiskasvatus edistää lapsen hyvin-
vointia, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja. Riittävät ja oikea-aikai-
set psykologipalvelut lapsille ja perheille sekä psykologikonsultaatiot 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle varmistavat osaltaan laadukkaan 
varhaiskasvatuksen toteutumista."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 22.11.2016 § 132

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ja Holopaisen 
ym. aloitteesta varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämi-
seksi seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus saa 
edelleen riittävästi ja oikea-aikaisesti psykologin palveluja kaikille var-
haiskasvatuksessa oleville lapsille ja perheille, sekä konsultointipalvelu-
ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tällä hetkellä varhaiskasvatus-
virasto saa psykologipalveluja lastenneuvoloista ja perheneuvoloista. 
Lisäksi osa psykologipalveluista toteutetaan esiopetuksessa oleville 
lapsille esiopetuksen oppilashuoltona.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 132 (296)
Kaupunginvaltuusto

Stj/17
01.03.2017

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

Palveluiden saatavuuden kannalta on olennaista, että Helsingin kau-
pungin johtamisuudistuksen ja valtakunnan sote-uudistuksen ja siihen 
liittyvän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jälkeen varhaiskas-
vatukselle on tarjolla moninaiset, riittävät ja asiakaslähtöiset psykologi-
palvelut niin maakunta- kuin kuntatasollakin. 

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat varhais-
kasvatushenkilöstön tehtävä, johon tulee tarvittaessa saada psykologin 
konsultointia. Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vas-
taa lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista ja puuttumisesta 
ennalta ehkäisevästi kiusaamiseen ja muihin hyvinvointia vaarantaviin 
tekijöihin. Tehtävänä on edistää ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, toisten 
kunnioittamista ja arvostamista sekä sosiaalisia- ja kaveritaitoja. Lap-
sen hyvinvointi, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja mm. yhteisöllinen esio-
petuksen oppilashuoltotyö ovat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatus-
henkilökunnan vastuulla.

Henkilökunta saa konsultaatioapua päivittäin tarjottavana puhelinkon-
sultaationa neuvolapsykologeilta, joka on varsinkin kiertävien erityislas-
tentarhanopettajien aktiivisessa käytössä. Neuvolapsykologit jalkautu-
vat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen jälkeen ja ohjaavat päi-
vähoidon henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa. Neuvolan psykolo-
git osallistuvat myös alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

Varhaiskasvatusvirastossa on yhteensä 14 kiertävää erityislastentar-
hanopettajaa, jotka konsultoivat ja ovat kiinteässä yhteistyössä lapsen 
tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle erityislastentarhanopettajalle 
kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta koskeva ha-
vainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi hän osallistuu lapsiryhmän, 
toimipisteen ja varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatuksen ja erityisen 
tuen kokonaisvaltaiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämi-
seen varhaiskasvatussuunnitelman sekä lasten kehitystason ja tarpei-
den mukaisesti.

Yksittäisten lasten tutkimus- ja hoitoprosessit ovat psykologien erityiso-
saamista, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyös-
sä. Sen riittävä määrä tulee tulevaisuudessa turvata.

Varhaiskasvatuksen hoito-ja kasvatushenkilökunnalla, sekä kiertävillä 
erityislastentarhanopettajilla on toimivat yhteistyörakenteet ja työnjaot 
varhaiskasvatuksessa olevalle psykologitoiminnalle. 

Asiakaslähtöisen ja osuvan varhaiskasvatuksen psykologipalvelukoko-
naisuuden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveysviraston psykolo-
gipalvelujen ja esiopetuksen yksilökohtaisen oppilashuollon psykologi-
palvelujen sujuvaa synkronointia ja riittävää kokonaisresursointia.
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Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että alle kouluikäsille on 
kaupungissa riittävät psykologipalvelut. Varhaiskasvatusviraston talou-
sarviossa ei ole varausta varhaiskasvatuksen psykologitoimintaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Selkeä työnjako ja hyvä yhteistyö riittävästi resursoiduilla psykologipal-
veluilla mahdollistavat varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden hyvin-
voinnin edistämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn.

Käsittely

22.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäysesitys lausunnon loppuun: 

Varhaiskasvatuslautakunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yh-
teisöllisen oppilashuollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta 
varhaiskasvatukseen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakentei-
den puitteissa mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päivä-
kodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuusto-
kaudella selvitetään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän 
tavoitteen toteuttamiseksi käytännössä.

Kannattaja: Pauliina Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysesitys lausunnon loppuun:  Varhaiskasvatuslauta-
kunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yhteisöllisen oppilas-
huollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta varhaiskasvatuk-
seen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakenteiden puitteissa 
mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päiväkodeissa. Var-
haiskasvatuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuustokaudella selvite-
tään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän tavoitteen toteut-
tamiseksi käytännössä.

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Juha Levo, Terhi Mäki, Juha Sola

Ei-äänet: 4
Pauliina Lehtinen, Petra Malin, Aleksi Niskanen, Timo Salmelin

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vas-
taehdotuksen äänin 5–4.

08.11.2016 Pöydälle
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 153
Valtuutettu Mari Rantasen aloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä 
omaishoitajien palvelujen kehittämisessä

HEL 2016-010121 T 00 00 03

Päätös

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

Käsittely

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kau-
punginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginval-
tuusto edellyttää, että omaishoitajia edustaa kaupungin palveluja kehi-
tettäessä kaupunkiin sopimussuhteessa olevia omaishoitajia eikä vain 
sellaisia omaishoitajia, jotka ovat sidoksissa järjestötyöhön. Omaishoi-
tajien kuuleminen ja osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja kehittä-
miseen on erityisen tärkeää nyt, kun omaishoitajien asema on kaupun-
gissamme erityisen hauras ja sitoutuminen omaishoitajuuteen on kau-
pungin kannalta erityisen tärkeää.

12 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kaupunginhal-
litukselle ja edellyttää, että omaishoitajia edustaa kaupungin palveluja 
kehitettäessä kaupunkiin sopimussuhteessa olevia omaishoitajia eikä 
vain sellaisia omaishoitajia, jotka ovat sidoksissa järjestötyöhön. 
Omaishoitajien kuuleminen ja osallistuminen palveluiden suunnitteluun 
ja kehittämiseen on erityisen tärkeää nyt, kun omaishoitajien asema on 
kaupungissamme erityisen hauras ja sitoutuminen omaishoitajuuteen 
on kaupungin kannalta erityisen tärkeää.

Jaa-äänet: 50
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Mari Holopainen, Maritta Hyvärinen, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laa-
ninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Erkki Pe-
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rälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 18
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veroni-
ka Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Sari Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 4
Mukhtar Abib, Laura Kolbe, Jape Lovén, Terhi Peltokorpi

Poissa: 13
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari 
Puoskari, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas 
Wallgren

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Veronika Honkasalo ehdotti valtuutet-
tu Paavo Arhinmäen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
tuoda omaishoidon tuen kriteerit pikaisesti sosiaali- ja terveys-
lautakunnan käsiteltäväksi kuullen kokemusasiantuntijoita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

13 äänestys

Valtuutettu Veronika Honkasalon ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet tuoda omaishoidon tuen kriteerit pikaisesti sosiaali- ja terveys-
lautakunnan käsiteltäväksi kuullen kokemusasiantuntijoita.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 24
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Laura Finne-Elonen, 
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
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Ingervo, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi 
Mäki, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raati-
kainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 45
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Maritta Hy-
värinen, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, 
Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niira-
nen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, 
Erkki Perälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Se-
vander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Poissa: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha 
Hakola, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tom Packalén, 
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, 
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Veronika Honkasalon eh-
dottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Vammaisneuvoston lausunto 10.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Rantanen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki vahvistaa kuntalaisten osallisuutta palveluja suun-
niteltaessa ja niistä päätettäessä ottamalla mm. omaishoitajat kokemu-
sasiantuntijoina mukaan palvelujen kehittämiseen.     

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
gin uusi osallisuusmalli korostaa asukkailta ja asiakkailta saatavan 
asiantuntemuksen ja kokemusperäisen tiedon merkitystä. Kokemusa-
siantuntijoiden käyttö edistää kaupungin palvelujen avointa toiminta-
kulttuuria. 

Helsingin kaupungilla on rohkaisevia esimerkkejä kokemustiedon hyö-
dyntämisestä palvelujen kehittämisessä. Erilaiset käyttäjäraadit, asia-
kasneuvostot ja asukaspaneelit ovat käytössä jo monessa kaupungin 
toimipisteessä.   

Palveluprosessissa mukana olevien omakohtaista asiantuntijuutta on 
tarpeellista hyödyntää kuhunkin palveluun sopivalla toimintamallilla. 
Samalla on tarpeen huolehtia palvelujen käyttäjien asemasta ja yksityi-
syyden suojasta sekä työntekijöiden oikeuksista.    

Sosiaali- ja terveysviraston palveluissa tavoitellaan asiakaskokemuk-
sen, palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranta-
mista. Palvelukulttuuria uudistetaan mm. ottamalla avuksi käyttäjäläh-
töisiä menetelmiä ja luomalla entistä vahvempia osallisuusrakenteita. 
Vuosittain seurataan asiakaskokemuksen kehittymistä eri kanavien 
kautta, joista keskeisiä ovat mm. asiakasraadit ja kokemusasiantuntijoi-
den arvioinnit. Kokemusasiantuntijoiden käytön lisääminen kuuluu 
myös strategisiin tavoitteisiin.     

Sosiaali- ja terveysvirastossa syyskuussa 2016 esimiehille tehdyn ky-
selyn mukaan 41 prosenttia oli hyödyntänyt kokemusasiantuntijoiden 
osallistumista yksikön toiminnan kehittämisessä tai palvelun tuottami-
sessa. Kokemusasiantuntijoita kouluttaa Polli ry (Pääkaupunkiseudun 
omaishoitajat ja läheiset ry) ja yhdistyksen kanssa on tehty yhteistyötä. 
Vammaispalveluissa kokemusasiantuntijat toimivat asiakasraadeissa.    

Helsingin kaupungin tarkoituksena on vahvistaa kuntalaisten osallisuut-
ta monin eri tavoin sekä ottaa huomioon helsinkiläisten osaamista pal-
velujen kehittämisessä ja siten lisätä käyttäjälähtöisyyttä.  

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Vammaisneuvoston lausunto 10.11.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 148

HEL 2016-010121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Rantasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 317

HEL 2016-010121 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kokemusa-
siantuntijoiden käyttöä omaishoitajien palveluiden kehittämisessä kos-
kevasta valtuutettu Mari Rantasen ym. aloitteesta seuraavan lausun-
non:

"Sosiaali- ja terveysviraston palveluissa tavoitellaan asiakaskokemuk-
sen, palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranta-
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mista. Palvelukulttuuria uudistetaan mm. ottamalla käyttöön käyttäjä-
lähtöisiä menetelmiä ja luomalla entistä vahvempia osallisuusrakentei-
ta. Vuosittain seurataan asiakaskokemuksen kehittymistä eri kanavien 
kautta. Sekä asiakasraatien että kokemusasiantuntijoiden arvioinnit 
ovat yksi keskeisistä kanavista. Kokemusasiantuntijoiden käytön lisäys 
on myös yksi strategisista tavoitteista.

Sosiaali- ja terveysviraston esimiehille osoitettiin syyskuussa kysely, 
jossa kysyttiin mm. kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyä. 41 
prosenttia vastaajista kertoi, että kokemusasiantuntijat osallistuvat toi-
minnan kehittämiseen ja/tai palvelun tuottamiseen heidän yksiköissään. 
Esimerkiksi uusien omaishoitajien kurssille on pyydetty mukaan koke-
musasiantuntija. Kokemusasiantuntijoita on kouluttanut pääkaupunki-
seudulla Polli ry (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry) ja sieltä saadun 
tiedon mukaan kokemusasiantuntijoita on jo hyödynnetty viraston tahol-
ta. Omaishoitajille on Helsingissä 4 alueellista toimintakeskusta ja 
myös niissä on otettu mukaan omaishoitajia kokemusasiantuntijoina. . 
Vammaispalveluissa kokemusasiantuntijoita on koottu asiakasraadeik-
si. Ensimmäinen toimintavuosi on tuottanut jo paljon hyödyllistä tietoa. 
Asiakasraatien avulla on esimerkiksi voitu kehittää yksiköiden toimin-
nan sisältöä käyttäjälähtöisesti.

Helsingin kaupunki vahvistaa kuntalaisten osallisuutta monin eri tavoin. 
On tärkeää ottaa huomioon helsinkiläisten osaaminen palveluja kehitet-
täessä ja lisätä sitä kautta lisätä käyttäjälähtöisyyttä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Mitä tarkoituksenmukaisemmin palvelut ovat käyttäjilleen sujuvia ja 
vastaavat koettua tarvetta, sen paremmin ne kaventavat terveys- ja hy-
vinvointieroja. Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen ja palvelujen suun-
nittelussa mukaan ottaminen on tärkeää osallisuuden ja palvelun jatku-
van parantamisen kannalta."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi
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§ 154
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-002537, 2017-002538, 2017-002539, 2017-002540, 2017-002535, 2017-002533, 2017-002534, 2017-
002536

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite nuorten kesätyö-
paikkojen lisäämisestä

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite nuorisotyöstä

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite sosiaalipalvelujen ja 
toimeentulotuen määrärahojen lisäämisestä

 valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite terveydenhuoltolain 
edellyttämien kiireettömien terveyspalvelujen järjestämisestä

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite raitiovaunulinja 1:n jatkamises-
ta iltaisin ja viikonloppuisin

 valtuutettu Laura Rissasen ym. aloite Sophie Mannerheimin koulun 
tilantarpeen kartoittamisesta

 valtuutettu Terhi Mäen ym. aloite skeittirampin suunnittelemisesta 
Myllypuroon

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Sirkku Ingervon ym. aloite agilitykenttien ja koiraharras-
tusalueiden saamisesta kaupunkiin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 136
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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§ 137
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Pia Pakarinen och Mika 
Raatikainen till protokolljusterare med ledamöterna Laura Finne-Elonen 
och Dan Koivulaakso 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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§ 138
Avskedsansökan från tjänsten som biträdande stadsdirektör för 
stadsplanerings- och fastighetsväsendet

HEL 2017-001439 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevil-
ja Anni Sinnemäki avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör 
för stadsplanerings- och fastighetsväsendet räknat från 1.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis-
tötointa johtava apulaiskaupun-
ginjohtaja

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet 
Anni Sinnemäki har 6.2.2017 anhållit om avsked från tjänsten som bi-
trädande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet och 
från stadens tjänst så att den sista dagen i tjänst är 31 maj 2017. Anni 
Sinnemäki har meddelat att hon ställer upp som kandidat i kommunal-
valet 2017.

Enligt kommunallagen är den som är anställd hos kommunen i en le-
dande uppgift inom kommunstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområ-
de eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift inte valbar till fullmäk-
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tige, om anställningsförhållandet inte upphör innan ledamöternas man-
dattid börjar.

Enligt 18 § i instruktionen för Helsingfors stadsstyrelse väljs biträdande 
stadsdirektörerna av stadsfullmäktige. Enligt 16 § i förvaltningsstadgan 
beslutar den anställande myndigheten om upphävande av ett tjänste-
förhållande.

Enligt 16 § i instruktionen för stadsstyrelsen gäller att om stadsdirektö-
ren eller en biträdande stadsdirektör är förhindrad och då tjänsten är 
vakant sköts uppgifterna i fråga av de direktörer som är i tjänst, på det 
sätt som stadsstyrelsen bestämmer.

Tjänsterna för de biträdande stadsdirektörerna dras in från och med 
1.6.2017 då staden övergår till en borgmästarmodell.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis-
tötointa johtava apulaiskaupun-
ginjohtaja

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 149

HEL 2017-001439 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anni Sinnemäelle eron kaupunki-
suunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viras-
ta 1.6.2017 alkaen.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

13.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 139
Inrättande av affärsverket byggtjänsten

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 räknat från 1.6.2017 inrätta affärsverket Helsingfors stads byggt-
jänst, som hör till stadens centralförvaltning, med uppgift att tillhan-
dahålla expert-, produktions- och underhållstjänster som hör till 
byggbranschen och till miljövård och logistik för staden och för sam-
manslutningarna inom stadskoncernen

 godkänna att affärsverkets ingående balans utgörs av de i mellan-
bokslutet 31.5.2017 angivna bokföringsvärdena på de balansposter 
som överförs till affärsverket och att de nettotillgångar som överförs 
blir grundkapital 

 godkänna att målet för avkastningen på affärsverkets grundkapital 
år 2017 motsvarar åtta (8) procent av grundkapitalet, varefter beslut 
om avkastningsmålet fattas årligen i samband med budgeten 

 ändra den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.6.2017 i enlighet 
med det bifogade utkastet. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Loppuraportti
2 KPMG Oy Ab:n raportti elokuu 2015
3 KPMG Oy Ab:n analyysi huhtikuu 2016
4 KPMG Oy Abn selvitys liikelaitoksen taloudesta
5 Utkast till bestämmelser i förvaltningsstadgan om Helsingfors stads 

byggtjänst (Stara)
6 Staran nykyinen johtosääntö
7 Helsingin kaupungin hallintosääntö_Stara-muutokset näkyvissä
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
9 Oikeuspalveluiden muistio Staran palvelumyynnistä HSY:lle

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Nuläge för Stara

Stadsfullmäktige beslutade 18.6.2008, § 168, bilda en nettobudgeterad 
enhet med namnet byggtjänsten, räknat från 1.1.2009. Genom bildan-
det av byggtjänsten (nedan Stara) separerades byggnadskontorets ut-
förarfunktioner från beställarfunktionerna. Bildandet av Stara har gjort 
det möjligt att utveckla utförarfunktionerna som separata helheter på ett 
sätt som är ändamålsenligt för både utföraren och beställaren.

Också inom stadens övriga utförarenheter har utvecklingen gått i mot-
svarande riktning. Utförarfunktionerna har separerats från beställar-
funktionerna till särskilda nettobudgeterade enheter eller direkt till af-
färsverk. En del av affärsverken har bolagiserats med anledning av 
kommunallagens (410/2015) bestämmelser om konkurrensneutralitet.

Stara samarbetar inom den nuvarande beställar-utförarmodellen inten-
sivt med de viktigaste beställarförvaltningarna (byggnadskontoret, fas-
tighetskontoret) bland annat med avseende på gemensamma perso-
nalplaner.

Staras inkomster uppgick 2016 till ca 207,6 miljoner euro, verksam-
hetsbidraget till 8,9 miljoner euro (4,3 %) och det bokföringsmässiga re-
sultatet efter avskrivningar till 4,8 miljoner euro (2,3 %).

Sammanlagt ca 20 miljoner euro, dvs. 9,6 %, av Staras inkomster år 
2016 kom från försäljning utanför moderstaden. Den största kunden ut-
anför moderstaden var samkommunen Helsingforsregionens miljötjäns-
ter (HRM), vars köp uppgick till sammanlagt ca 11,7 miljoner euro 
(5,6 % av inkomsterna). HRM:s köp hänförde sig i huvudsak till tjänster 
inom Staras stadstekniska byggande.

Stara har sex avdelningar och antalet anställda var i slutet av 2016 
sammanlagt ca 1 400.

Staras verksamhet styrs och övervakas av stadens nämnd för tekniska 
tjänster.

Tidigare utredningar om Staras organisationsmodell

Med anledning av den bolagiseringsskyldighet som ingår i kommunalla-
gen (410/2015) måste Stara avstå från sådan försäljning utanför mo-
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derstaden för vilken det inte ingår någon undantagsgrund i kommunal-
lagen. Alternativt måste verksamheten överföras till ett aktiebolag. Med 
anledning av detta har Staras externa försäljning och organisationsmo-
dell utretts redan före det aktuella utredningsarbetet.

I augusti 2015 färdigställde KPMG Oy Ab en rapport om de ekonomis-
ka och juridiska effekterna av Staras externa försäljning. Målet med 
uppdraget var att identifiera de kundrelationer där en eventuell konkur-
rensneutralitet eller en in house-ställning i enlighet med upphandlings-
lagen äventyras vid de olika enheterna, att utreda de juridiska effekter-
na av dessa i förhållande till stadens externa kundrelationer vid de olika 
enheterna och att utreda vilka ekonomiska effekter och andra eventuel-
la återverkningar den externa försäljningen har på Staras affärsverk-
samhet vid de olika enheterna.

Som en fortsättning på granskningen av den externa försäljningen hös-
ten 2015 färdigställde KPMG Oy Ab 20.4.2016 en juridisk-administrativ, 
skattemässig och ekonomisk analys över Stara.

Under våren och förhösten 2016 utreddes dessutom den juridiska tolk-
ningen av de tjänster som Stara säljer till HRM med tanke på såväl be-
stämmelserna om konkurrensneutralitet som upphandlingslagstiftning-
en i samråd med HRM och dess övriga medlemsstäder.

Reformen av ledarskapssystemet

Stadsfullmäktige fattade 22.6.2016, § 196, beslut om en reform av sta-
dens ledarskapssystem och om de delar av förvaltningsstadgan som 
gäller ledarskapssystemet. Enligt stadsfullmäktiges beslut får stadssty-
relsens ledarskapssektion fatta beslut som hänför sig till verkställighe-
ten av förvaltningsstadgan och i vilka andra organ än stadsfullmäktige 
och stadsstyrelsen har beslutanderätt innan förvaltningsstadgan trätt i 
kraft.

I motiveringarna till stadsfullmäktiges beslut framhölls det att de uppgif-
ter som Stara sköter inte anges separat i förvaltningsstadgan till följd av 
Staras utförarroll. Hur Staras funktioner närmare inordnas i sektorns 
struktur med servicehelheter preciseras när beredningen framskrider, 
eftersom servicehelheternas underordnade struktur ännu inte har be-
stämts med den noggrannhet som placeringen av funktionerna kräver. I 
enlighet med utförarrollen vore det naturligast att förlägga största delen 
av uppgifterna till servicehelheten tjänster och tillstånd.

Stadsstyrelsens ledarskapssektion fattade 14.11.2016, § 85, beslut om 
organisationen på nivån under servicehelheterna i stadsmiljösektorn. 
Ledarskapssektionen beslutade samtidigt att organisationsmodellen för 
nuvarande Staras funktioner och deras placering i stadens organisation 
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utreds under den fortsatta arbetet och att de beslutsförslag för stads-
styrelsen och stadsfullmäktige som organiseringen kräver vid behov 
bereds för behandling i ledarskapssektionen.

I motiveringen till beslutet framhölls det att Staras nuvarande verksam-
het i fråga om storleken (1 500 anställda), uppgifternas omfattning och 
verksamhetssättet avviker från de övriga servicehelheterna och tjäns-
terna i stadsmiljösektorn. Till följd av detta och med tanke på ledningen 
av sektorn och dess servicehelheter är det ändamålsenligt att behandla 
Stara som en särskild helhet, som gör det möjligt att utveckla produk-
tionstjänsterna och de utspridda tjänsterna inom produktionen under en 
och samma helhet.

I motiveringen till beslutet framhölls det också att placeringen av Staras 
funktioner och en eventuell annan organisationsmodell för Stara i sta-
dens organisation utreds under det fortsatta arbetet. Vid de preliminära 
granskningarna har bland annat affärsverksformen identifierats som en 
möjlighet. Vid den fortsatta utvecklingen är det meningen att det för le-
darskapssektionen ska beredas ett förslag om en alternativ organisa-
tionsmodell för produktionstjänsterna, vilket föreläggs stadsstyrelsen 
och stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige beslutade 16.11.2016, § 291, godkänna förvaltnings-
stadga för staden. Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2017. Beslutet 
om förvaltningsstadgan beaktade inte Staras ställning, och Stara place-
rades inte in i stadens organisation.

Arbetsgrupp för beredning av Staras organisationsmodell

Stadsdirektören beslutade vid behandlingen i direktörskollegiet 
23.11.2016, § 78, tillsätta följande arbetsgrupp för beredning av Staras 
organisationsmodell:

 Matti Malinen, budgetchef, stadskansliet, ordförande 

 Timo Martiskainen, verkställande direktör, Stara, vice ordförande 

 Miia Aho, stadsombudsman, stadskansliet 

 Ilpo Laitinen, enhetsdirektör, Stara 

 Atte Malmström, koncernstyrningschef, stadskansliet 

 Kristiina Matikainen, stadssekreterare, stadskansliet 

 Raimo K. Saarinen, stadsingenjör, byggnadskontoret 

 Juha Viljakainen, projektchef, stadskansliet 



Helsingfors stad Protokoll 5/2017 151 (296)
Stadsfullmäktige

Kj/4
01.03.2017

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

 Päivi Rissanen, ledande arbetsmarknadsexpert, stadskansliet 

 Mauno Rönkkö, specialplanerare, stadskansliet, sekreterare 

Arbetsgruppen fick i uppgift att bereda en framställning till organisa-
tionsmodell för Staras funktioner så att behövliga förslag kan tas upp 
för beslut före utgången av januari 2017 och ändringen genomföras 
1.6.2017.

Stadsdirektören beslutade vid behandlingen i direktörskollegiet 
4.1.2017, § 3, komplettera arbetsgruppen för beredning av Staras orga-
nisationsmodell enligt följande:

 Ilkka Havas, huvudförtroendeman, Stara 

 Seppo Ilvonen, huvudförtroendeman, Stara 

 Heikki Laristo, projektchef, Stara, ersättare 

Arbetsgruppens utredningsarbete

Arbetsgruppen granskade under sitt arbete i synnerhet Staras nuläge, 
de bestämmelser om konkurrensneutralitet som påverkar verksamhe-
ten, alternativen för organiseringen av Staras verksamhet och persona-
lens ställning enligt de olika alternativen. De granskade alternativen var 
att Stara fortsätter med sin verksamhet som en del av staden och att 
verksamheten organiseras i form av ett bolag som utgör en anknuten 
enhet till staden (in house-bolag) eller ett bolag som verkar på mark-
nadsvillkor. Arbetsgruppens slutrapport utgör bilaga.

Enligt arbetsgruppens åsikt har en enhet av Staras storlek efter att den 
nya upphandlingslagen (1397/2016) trätt i kraft och övergångstiden i 
denna gått ut (31.12.2018) inte någon väsentlig fördel av att verka som 
in house-bolag jämfört med en enhet inom staden, eftersom gränsen 
för ett in house-bolags externa försäljning är så låg i den nya upphand-
lingslagen (en årlig extern försäljning på högst 5 % och högst 0,5 miljo-
ner euro). Dessutom skulle det kräva att HRM blir delägare i in house-
bolaget för att fortsatt försäljning till HRM ska vara möjlig.

Om Stara blev ett bolag som enbart verkar på marknaden, skulle sta-
den (efter övergångstiden) inte längre kunna skaffa tjänster av Stara ut-
an konkurrensutsättning. Detta skulle i betydande grad ändra behoven 
av upphandlings- och övervakningsresurser hos stadens beställande 
enheter. Stara skulle dessutom behöva vara tillräckligt konkurrenskraf-
tig för att ha framgång i ett konkurrensläge på marknaden.

Som en intern enhet inom staden kan Stara i huvudsak ha kvar sina 
nuvarande inkomster (inklusive försäljningen till HRM) utan hinder av 
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bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen. Bolagiseringsskyldigheten 
gäller enligt arbetsgruppens uppfattning maximalt under 4 % av Staras 
inkomster år 2016 (8,3 miljoner euro). Det är möjligt för Stara att avstå 
från denna försäljning utan att det väsentligt försvårar Staras verksam-
het eller på längre sikt ändrar behovet av personal för verksamheten i 
någon högre grad.

Staras största interna kunder är byggnadskontoret och fastighetskonto-
rets lokalcentral. Dessa största beställares åsikter om Staras förvalt-
nings- och verksamhetsmodell utreddes i anslutning till arbetsgruppens 
arbete och under utredningen våren 2016. Enligt byggnadskontorets 
uppfattning skulle det vara ändamålsenligast att organisera Stara som 
ett affärsverk under centralförvaltningen, om Stara eller en del därav 
blir kvar hos staden. Enligt lokalcentralen är det primära alternativet för 
Staras byggteknik att vara en intern in house-producent inom staden 
(nettobudgeterad enhet).

Från beställarnas synpunkt är Stara som en intern producent inom sta-
den flexibel, i synnerhet i lägen där Staras resurser gör det möjligt att 
snabbt börja sköta nya och delvis också överraskande uppgifter. Dess-
utom har Stara erfarenhet av att hantera kontinuitet och störningssitua-
tioner. Stara är som intern producent inom staden en driftsäker och till-
förlitlig partner, för vilken samma stadens allmänna anvisningar gäller 
som för beställarna. Stara har också tillgång till stadens alla informa-
tionsmaterial och register. Som intern aktör inom staden kan Stara 
komplettera beställarnas resurser i uppdrag av myndighetskaraktär.

Arbetsgruppen anser att det då Stara bevaras som en helhet inom sta-
den också hädanefter är möjligt att fortsätta med Staras eget utveck-
lingsarbete. Samarbetet mellan Stara och de interna beställarna kan i 
sin tur utvecklas genom att exempelvis beställnings-, upphandlings-, 
personal- och materielplaner görs tillsammans mer långsiktigt och plan-
mässigt än nu. Om Stara bevaras som en helhet är det dessutom möj-
ligt att utveckla stadens produktionstjänster, som ännu är decentralise-
rade.

Enligt arbetsgruppens uppfattning är den lämpligaste organisationsfor-
men för Stara i stadens nya organisation ett affärsverk, som ger mer 
spelrum för verksamheten och för utvecklingen av denna än en netto-
budgeterad enhet.

Ägarstyrningen av det nya affärsverket bör enligt arbetsgruppens me-
ning stärkas och ett bindande krav på förbättrad produktivitet ställas. 
Beställarstyrningen sker genom uppföljning och övervakning av de be-
ställningar som görs och av själva genomförandet.
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Med tanke på en fungerande marknad medför en intern producent in-
om staden att marknaden balanseras, och i extrema marknadslägen att 
en monopolsituation uppstår. Staden kan som beställare fatta beslut 
om att skaffa de tjänster den behöver antingen av en intern producent 
eller genom konkurrensutsättning på marknaden. För att kostnadsnivån 
ska vara jämförbar bör beställningarna vara entydiga och till innehållet 
och villkoren kunna jämföras med arbeten som beställs i den privata 
sektorn.

Arbetsgruppens framställning

Arbetsgruppen för beredning av Staras organisationsmodell föreslår i 
sin slutrapport att Staras verksamhet från 1.6.2017 ska organiseras i 
form av ett affärsverk som hör till centralförvaltningen (affärsverket 
byggtjänsten).

Till de viktigaste grunderna för affärsverksmodellen hör enligt arbets-
gruppens uppfattning bestämmelserna om konkurrensneutralitet, de 
riktlinjer om organiseringen av stödtjänsterna som stadsfullmäktige 
drog upp i anslutning till reformen av ledarskapssystemet, de synpunk-
ter som Staras största kunder lagt fram och lämpligheten med ett af-
färsverk som organisationsform för verksamhet på affärsekonomiska 
grunder.

Kommunalt affärsverk

Kommunallagen definierar vad ett kommunalt affärsverk är och inne-
håller bestämmelser om inrättandet av ett sådant och om hur styrning-
en av förvaltningen och ekonomin ska ordnas.

En kommun kan inrätta ett kommunalt affärsverk för uppgifter som ska 
skötas enligt företagsekonomiska principer. Ett affärsverk är en del av 
kommunens organisation, och affärsverkets bokföring är en del av 
kommunens bokföring. Uppgifterna för ett affärsverk ska anges i för-
valtningsstadgan.

I ett kommunalt affärsverks namn ska ordet affärsverk ingå.
I den praktiska verksamheten är det dock möjligt att använda en eta-
blerad namnförkortning eller något annat marknadsföringsnamn.

Ledningen av ett affärsverk

Ett kommunalt affärsverk har en direktion, som styr och övervakar af-
färsverkets verksamhet. Direktionen hör till kommunens organ, som av-
ses i 30 § i kommunallagen. Enligt 31 § i kommunallagen kan fullmäkti-
ge besluta att något annat organ än fullmäktige utser ledamöterna i di-
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rektionen. Till ledamot i direktionen kan också väljas en person som in-
te är valbar till kommunstyrelsen eller till en nämnd.

Som bilaga till arbetsgruppens slutrapport finns ett utkast till bestäm-
melser om affärsverket byggtjänsten i förvaltningsstadgan. Stadgekom-
mittén behandlade utkastet vid sitt sammanträde 17.1.2017 och hade 
ingenting att påpeka i saken. Staras gällande instruktion utgör bilaga.

Enligt förslaget till bestämmelser om affärsverket byggtjänsten i förvalt-
ningsstadgan inrättas det för affärsverket en direktion med fem ledamö-
ter som utses av stadsstyrelsen. Förvaltningsstadgan innehåller mot-
svarande bestämmelser för de övriga affärsverk som hör till centralför-
valtningen.

Direktionen svarar för uppgifterna i verksamhetsområdet för affärsver-
ket byggtjänsten. Affärsverket tillhandahåller expert-, produktions- och 
underhållstjänster som hör till byggbranschen och till miljövård och lo-
gistik för staden och för sammanslutningar i stadskoncernen. Affärsver-
ket använder namnet Stara i sin verksamhet.

Enligt motiveringarna till stadsfullmäktiges beslut 22.6.2016 om refor-
men av ledarskapssystemet föreslås ledamöterna i direktionerna för de 
affärsverk som producerar stödtjänster för stadskoncernen bli valda 
bland stadens tjänsteinnehavare och utomstående experter, eftersom 
affärsverken är stödtjänster som tillhandahåller interna tjänster för 
stadskoncernen.

Beställarens, dvs. den blivande stadsmiljösektorns, verksamhet styrs 
av en politiskt vald nämnd. Den politiska styrningen sträcker sig också 
till utförarens verksamhet via budgetramarna för sektorerna och affärs-
verken och via de beställningar som genom beslut i beställarnämnden 
görs hos utföraren. Den direktion som styr verksamheten vid det nya 
affärsverket kan koncentrera sig på att förbättra affärsverkets verksam-
het och dess produktivitet. Det är meningen att direktionen ska bestå 
av företrädare för de interna kunder som använder affärsverket bygg-
tjänstens tjänster och eventuellt av en expert utanför staden.

Verksamheten vid affärsverket byggtjänsten leds av verkställande di-
rektören, som är underställd affärsverkets direktion. Verkställande di-
rektören utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver och är föredra-
gande i direktionen för affärsverket.

De allmänna uppgifterna för direktionerna för stadens affärsverk och di-
rektörerna för dessa är angivna i den av stadsfullmäktige godkända för-
valtningsstadgan, som träder i kraft 1.6.2017.

Affärsverkets ekonomi
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Ett nytt kommunalt affärsverks ingående balans upprättas i enlighet 
med bokföringslagen och bokföringsnämndens kommunsektions anvis-
ningar om tillämpningen av lagen. Principen är att ett affärsverks ingå-
ende balans utgörs av bokföringsvärdena i kommunens bokföring. När 
ett affärsverk inrättas anger grundkapitalet de nettotillgångar som över-
förts till detta. Nettotillgångarna utgör skillnaden mellan de överförda 
tillgångarna och de överförda skulderna. Grundkapitalet är en placering 
på villkor för eget kapital som kommunen gör i affärsverket.

En del av nettotillgångarna kan anges som långfristigt lån från kommu-
nen i stället för som grundkapital. Affärsverket måste betala ersättning 
för grundkapitalet. Det finns inga särskilda bestämmelser om storleken 
på ersättningen, utan fullmäktige beslutar hur stor den ska vara. Enligt 
bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om behand-
ling av kommunala affärsverk i bokföringen behandlas en ersättning för 
grundkapitalet, liksom räntan på ett internt lån, oavsett resultatet som 
en kostnadspost.

Arbetsgruppen anser att målet för avkastningen på affärsverkets grund-
kapital år 2017 bör sättas vid åtta (8) procent av grundkapitalet, varef-
ter beslut om avkastningsmålet fattas årligen i samband med stadens 
budget. I fråga om år 2017 betalas ersättning för grundkapitalet för den 
tid som affärsverket finns till, dvs. från 1.6.2017. Det av arbetsgruppen 
föreslagna avkastningsmålet motsvarar 2017 års avkastningsmål för de 
övriga affärsverk som hör till centralförvaltningen från 1.6.2017.

Direktionen ska kalenderårsvis upprätta ett särskilt bokslut för affärs-
verket. Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsa-
nalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verk-
samhetsberättelse.

Ekonomiska kalkyler utarbetade av KPMG Oy Ab utgör bilaga till slut-
rapporten från arbetsgruppen för beredning av Staras organisationsmo-
dell. I kalkylerna har de ekonomiska siffor som förutspåtts för Stara år 
2016 använts.

Om affärsverket byggtjänsten inrättas räknat från 1.6.2017, bestäms 
dess ingående balans enligt ett mellanbokslut per 31.5.2017 för Stara.

Personalens ställning och avstående från extern försäljning

Stara har i nuläget 410 anställningar, varav 36 är vakanta. Staras tjäns-
teproduktion fortsätter trots omorganiseringen i väsentliga delar som 
förut. Därför ändras inte ställningen för Staras personal, utan persona-
len fortsätter i sina nuvarande uppgifter med de anställningsvillkor som 
kollektivavtalen anger. Särskilda beslut om överföring av anställda be-
hövs inte. För det nya affärsverket måste det dock inrättas en direktörs-
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tjänst, och på motsvarande sätt måste den nuvarande tjänsten som 
verkställande direktör dras in.

Under beredningen av organisationsmodellen har Stara granskat sina 
avtal med aktörer utanför moderstaden. Då Stara fortsätter som en in-
tern aktör inom staden kommer Stara att i behövliga delar säga upp si-
na avtal med externa aktörer. För de flesta avtal som kan sägas upp 
gäller en uppsägningstid på tre eller sex månader.

I och med att avtalen sägs upp minskar Staras omsättning med högst 
ungefär 8,3 miljoner euro. Den minskade omsättningen inverkar på 
Staras behov av personal. Inverkan beräknas bli omkring 20 årsverken. 
I enlighet med stadens principer sägs personal inte upp vid Stara av 
funktionella orsaker eller produktionsorsaker, utan de anställda fortsät-
ter i stadens tjänst inom affärsverket byggtjänstens organisation.

Det är möjligt att kompensera olägenheterna av att arbetet minskar ge-
nom att minska arbetskraften via naturlig avgång. De arbetstagare som 
går i pension beräknas år 2017 till 32, år 2018 till 26, år 2019 till 28 och 
år 2020 till 23. Dessutom kan anställda erbjudas möjligheter till omskol-
ning inom Stara.

Stara kan också ha som mål att ersätta underleveranser från utomstå-
ende med eget arbete vid de objekt där det går att göra konkurrens-
kraftigt.

Staras framtida personalbehov påverkas också av hur stadens interna 
orderstock utvecklas. I byggbranschen skedde redan 2016 en betydan-
de tillväxt. Beställningarna har ökat med över 30 miljoner euro också 
när det gäller redan fastslagna entreprenader som genomförs åren 
2017–2018 i och med stora projekt.

Beredningen i anslutning till Staras organisationsmodell behandlades 
22.11.2016, 12.12.2016 och 24.1.2017 i Staras personalkommitté. 
Ärendet förelades stadens personalkommitté 30.1.2017. Personalkom-
mitténs utlåtande utgör bilaga.

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten att inrätta en tjänst som verkställande direktör 
för affärsverket byggtjänsten och vid inrättandet bestämma en totallön 
för tjänsten i enlighet med Hay-lönesystemet.

Enligt 24 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en 
tjänsteinnehavare förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars behörig-
hetsvillkor han eller hon uppfyller och som kan anses vara lämpligt för 
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honom eller henne, om tjänsteinnehavarens ställning som anställd tills 
vidare eller för viss tid inte ändras och det för förflyttningen finns grun-
dad anledning i anknytning till en omorganisering av verksamheten el-
ler uppgifterna och tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller 
tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till förflyttningen eller det finns 
något annat godtagbart skäl till förflyttningen och tjänsteinnehavaren 
har gett sitt samtycke till den.

I 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare behandlas i sin tur situ-
ationen då en tjänsteinnehavarens uppgifter har minskat väsentligt och 
varaktigt. Tjänsteinnehavaren ska då på förutsättningar som anges i la-
gen erbjudas ett annat tjänsteförhållande eller ett arbetsavtalsförhållan-
de, om en sådan uppgift finns att tillgå i arbetsgivarens organisation.

Arbetsgivaren har således vid omorganiseringar omfattande prövnings-
rätt och även skyldighet att erbjuda tjänsteinnehavare möjligheten att 
övergå till en annan tjänst. Anställning för en ny tjänst kan med stöd av 
4 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare ske utan ansök-
ningsförfarande, då det är fråga om förflyttning av en tjänsteinnehavare 
till en annan tjänst med anledning av omorganiseringar som har inver-
kat på tjänsteinnehavarens uppgifter.

Med stöd av 19 § i stadens gällande förvaltningsstadga beslutar stads-
styrelsen om förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett tjänsteförhållan-
de vid en annan förvaltning när det gäller tjänster som tillsätts av stads-
fullmäktige eller stadsstyrelsen.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten att överföra verkställande direktören, EM, EM-
BA Timo Martiskainen, som har gett sitt samtycke, till den blivande 
tjänsten som verkställande direktör för affärsverket byggtjänsten. Timo 
Martiskainen har varit verkställande direktör för Stara sedan 2011. 
Ärendet om indragning av den nuvarande tjänsten som verkställande 
direktör för Stara tas separat upp för beslut.

Stadsstyrelsen meddelar vidare att, om stadsfullmäktige godkänner be-
slutsförslaget, kommer stadsstyrelsen i ett separat ärende att utse fem 
ledamöter med personliga ersättare i direktionen för affärsverket i förs-
ta hand bland sådana anställda inom stadsförvaltningen som känner 
verksamhetsområdet, att utse en företrädare för stadsstyrelsen med er-
sättare i direktionen och att uppmana Stara att i samråd med stads-
kansliet vidta behövliga åtgärder för inrättandet av affärsverket.

Föredragandens ställningstagande

Föredraganden konstaterar att Staras organisationsmodell bör avgöras 
med hänsyn till både de gällande bestämmelserna om konkurrensneut-
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ralitet och reformen av stadens ledarskapssystem, som träder i kraft 
1.6.2017.

En eventuell placering av Stara i stadsmiljösektorn utreddes under 
sommaren och hösten 2016 under arbetsgruppsarbetet i anslutning till 
reformen av ledarskapssystemet. Enligt motiveringarna till ledarskaps-
sektionens beslut 14.11.2016, § 85, avviker Stara i fråga om storleken, 
uppgifternas omfattning och verksamhetssättet från de övriga service-
helheterna och tjänsterna i stadsmiljösektorn. Till följd av detta är det 
med tanke på ledningen av sektorn och dess servicehelheter ända-
målsenligt att behandla Stara som en särskild helhet.

Utifrån beredningsarbetet i arbetsgruppen för fortsatt utredning av Sta-
ras organisationsmodell är ett affärsverk en ändamålsenlig organisa-
tionsform för Stara. Som affärsverk kan Stara bevaras som en enda 
helhet och dess verksamhet som intern producent inom staden fortsät-
ta.

Enligt arbetsgruppens förslag är det ändamålsenligt att placera det fö-
reslagna nya affärsverket byggtjänsten inom centralförvaltningen, på 
motsvarande sätt som det i reformen av ledarskapssystemet har gjorts 
med de övriga produktionsenheter som utgör interna producenter inom 
staden.

Det nya affärsverket avstår från sådan extern försäljning som omfattas 
av bolagiseringsskyldigheten och för vilken det inte finns någon undan-
tagsgrund enligt kommunallagen, och det koncentrerar sig på att vara 
intern producent inom staden.

Det nya affärsverket kan som intern producent inom staden också i 
fortsättningen samarbeta intensivt med stadens interna beställarkunder 
och utveckla verksamhetssättet enligt beställar-utförarmodellen lång-
siktigare och planmässigare än nu. Att Stara bevaras som en helhet 
gör det möjligt att utveckla affärsverkets egna produktionssätt, att tydli-
gare styra samarbetet med beställarna och att koncentrera stadens de-
centraliserade produktionstjänster under en enda helhet.

Beslutsförslaget med motiveringar motsvarar den framställning som 
stadsstyrelsens ledarskapssektion behandlade. Ledarskapssektionen 
fattade beslut i ärendet efter omröstning med avvikelse från föredra-
gandens förslag enligt följande motförslag: Beslutsförslaget godkänns 
så att det i fortsättningen säkerställs att majoriteten av ledamöterna i di-
rektionen för affärsverket består av politiska förtroendevalda.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Loppuraportti
2 KPMG Oy Ab:n raportti elokuu 2015
3 KPMG Oy Ab:n analyysi huhtikuu 2016
4 KPMG Oy Abn selvitys liikelaitoksen taloudesta
5 Utkast till bestämmelser i förvaltningsstadgan om Helsingfors stads 

byggtjänst (Stara)
6 Staran nykyinen johtosääntö
7 Helsingin kaupungin hallintosääntö_Stara-muutokset näkyvissä
8 Henkilöstötoimikunnan lausunto_allekirjoittamaton
9 Oikeuspalveluiden muistio Staran palvelumyynnistä HSY:lle

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia
Stara

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 150

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kau-
pungin rakentamispalveluliikelaitoksen, jonka tehtävänä on huoleh-
tia rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuo-
tanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille,

 hyväksyä, että liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan liikelaitok-
seen siirtyvien tase-erien välitilinpäätöksen 31.5.2017 mukaisista 
kirjanpitoarvoista, ja että siirtyvä nettovarallisuus merkitään liikelai-
toksen peruspääomaksi,



Helsingfors stad Protokoll 5/2017 160 (296)
Stadsfullmäktige

Kj/4
01.03.2017

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

 hyväksyä, että liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoite vuonna 
2017 on kahdeksan (8) prosenttia peruspääomasta, minkä jälkeen 
tuottotavoite päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä sekä

 muuttaa 1.6.2017 voimaan tulevaa hallintosääntöä liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Käsittely

13.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Timo Martiskainen ja Atte Malmström. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 06.02.2017 § 16

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Esitys

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kau-
pungin rakentamispalveluliikelaitoksen, jonka tehtävänä on huoleh-
tia rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuo-
tanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunki-
konsernin yhteisöille,

 hyväksyä, että liikelaitoksen aloittava tase muodostetaan liikelaitok-
seen siirtyvien tase-erien välitilinpäätöksen 31.5.2017 mukaisista 
kirjanpitoarvoista, ja että siirtyvä nettovarallisuus merkitään liikelai-
toksen peruspääomaksi,
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 hyväksyä, että liikelaitoksen peruspääoman tuottotavoite vuonna 
2017 on kahdeksan (8) prosenttia peruspääomasta, minkä jälkeen 
tuottotavoite päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä sekä

 muuttaa 1.6.2017 voimaan tulevaa hallintosääntöä liitteenä olevan 
luonnoksen mukaisesti.

Lisäksi johtamisen jaosto totesi, että jatkossa turvataan, että liikelaitok-
sen johtokunnan kokoonpanon enemmistö koostuu poliittisista luot-
tamushenkilöistä.

Käsittely

06.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösesitys hyväksytään siten, että jatkossa tur-
vataan se, että liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon enemmistö 
koostuu poliittisista luottamushenkilöistä.

Kannattaja: Jorma Bergholm

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus

Jaa-äänet: 3
Otso Kivekäs, Pekka Majuri, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Harri Lindell, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Johtamisen jaosto hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

30.01.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 04.01.2017 § 3

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä täydentää 23.11.2016, § 
78 johtajistokäsittelyssä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Sta-
ra) organisaatiomallin valmistelemiseksi asettamaansa työryhmää hen-
kilöstön edustajilla seuraavasti: 

 Ilkka Havas, pääluottamusmies, Stara

 Seppo Ilvonen, pääluottamusmies, Stara

 Heikki Laristo, projektipäällikkö, Stara, varajäsen

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.11.2016, § 78 asettaa 
Staran organisaatiomallin valmistelemiseksi seuraavan työryhmän: 

 Matti Malinen, talousarviopäällikkö, kaupunginkanslia, puheenjohta-
ja

 Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, Stara, varapuheenjohtaja

 Miia Aho, kaupunginasiamies, kaupunginkanslia

 Ilpo Laitinen, yksikönjohtaja, Stara

 Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslia

 Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia

 Raimo K. Saarinen, kaupungininsinööri, HKR

 Juha Viljakainen, hankepäällikkö, kaupunginkanslia

 Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia, sihteeri

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys Staran toimintojen organi-
saatiomalliksi niin, että tarvittavat esitykset voidaan tuoda päätöksente-
koon tammikuun loppuun 2017 mennessä ja muutos voidaan toteuttaa 
1.6.2017 alkaen.
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Asetettua työryhmää on tarkoituksenmukaista täydentää henkilöstön 
edustajilla.

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja/J 23.11.2016 § 78

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Rakennusvirasto 15.6.2016

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Ylestä taustatietoa

Rakennusvirasto toimii Staran suurimpana tilaajana. Rakennusviraston 
osuus Staran vuoden 2015 liikevaihdosta on noin 119,6 milj. euroa eli 
57,7 prosenttia. Katu- ja puisto-osaston tilauksia vuonna 2015 oli 115,8 
milj. euroa ja HKR-Rakennuttajan tilauksia 3,8 milj. euroa.

Rakennusvirasto tilaa Staralta hankinnat neuvottelumenettelyllä suora-
hankintoina ilman kilpailutusta. Stara ei vastaavasti osallistu markkinoil-
la kilpailutettaviin tarjouskilpailuihin.

Katu- ja puistorakentamisurakat

Rakennusviraston Staralta tilaamien katu- ja puistorakentamisurakoi-
den volyymi on ollut vuosittain melko vakiolla tasolla, vuonna 2015 noin 
40,9 miljoonaa euroa.

Katu- ja puistoinvestointien hankinnat 2012−2015 (Talousarviokohdat 
803 ja 806)

Investointien hankinnat, milj. 
euroa 

2012 2013 2014 2015

Stara, kaupunkitekniikan ra-
kentaminen

45,2 45,0 37,9 40,9

Markkinoilla kilpailutetut urakat 
(HKR-RAK)

16,5 23,5 31,3 38,1

Lisäksi Staralta tilataan kaupunginhallituksen erillisrahoituksella esira-
kentamis- ja lähiörahastohankkeita, vuonna 2015 yhteensä 14,7 milj. 
eurolla. Erillisrahoituksella tilattavien hankkeiden volyymit vaihtelevat 
vuosittain. 
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Staralle soveltuvat erityisesti tavanomaiset täydennysrakentamisen se-
kä liikennejärjestelyn ja katujen/puistojen peruskorjauksen hankkeet. 
Suuret liikenneväylä-, silta- ja erikoisrakennehankkeet edellyttävät eri-
koisosaamista ja ne on kilpailutettu ulkoisilla markkinoilla. Samoin ulko-
valaistuksen ja erikoisrakenteiden peruskorjaushankkeet edellyttävät 
erikoisosaamista, jota on saatavissa vain ulkoisilta markkinoilta.

Katujen ja puistojen rakentamishankkeissa Stara käyttää paljon ali-
hankintoja kuten yksityisetkin urakoitsijat, mutta ei toimi varsinaisena 
rakennuttajana. Vuonna 2014 Staran rakentamishankinnoissa oli ulko-
puolisten alihankintojen osuus 65 % (stabilointi-, louhinta-, asfaltti- ja ki-
vityöt sekä materiaalit).

Katujen ja viheralueiden ylläpitotyöt

Rakennusvirastolle osoitetut katujen ja viheralueiden ylläpidon määrä-
rahat ovat olleet vuosia samalla tasolla, huolimatta ylläpidettävien katu-
jen ja viheralueiden pinta-alan kasvusta ja muista uusista ylläpitovastu-
ista.

Ylläpitopalveluja hankitaan sekä kaupungin sisäiseltä tuottajalta Staral-
ta että kilpailutettuina urakoina yksityisiltä urakoitsijoilta. Staralta ylläpi-
topalvelut hankitaan kahdella erillisellä sopimuksella. Rakennetun ym-
päristön ylläpitopalvelut hankitaan yksivuotisella palvelusopimuksella. 
Ympäristönhoidon palvelut hankitaan kolmivuotisella (2015−2017) yl-
läpitosopimuksella. Näiden lisäksi Staran kanssa on käynnissä Mell-
unkylän alueurakka.

Rakennusvirasto tilaa Staralta katujen ja viheralueiden ylläpitoon ja ym-
päristönhoitoon liittyviä palveluita yhteensä noin 60 milj. euroa vuodes-
sa eli Staralta tilattavat ylläpitohankinnat ovat noin 84 % ylläpitoon käy-
tettävissä olevasta määrärahasta.

Vuonna 2014 Staran ylläpitohankinnoissa oli ulkopuolisten alihankinto-
jen osuus 35 %.

Käyttötalouden hankin-
nat, milj. euroa 

2012 2013 2014 2015

Stara 62,0 60,5 58,0 60,1
Markkinoilla kilpailutetut ylläpi-
tourakat

7,6 8,4 5,8 6,3

Vastaukset kysymyksiin
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Rakennusvirasto on koonnut tilaajan näkökulmasta vastaukset seuraa-
viin Staran hallinto- ja toimintamallin järjestämisen kannalta keskeisiin 
kysymyksiin. 

Yleisarvio Starasta nykyisessä muodossa

Vahvuudet

Staran vahvuutena on paikallistuntemus, eri toimialojen osaaminen ja 
kokemus, sekä erityisosaaminen (mm. puiden hoidon osaaminen, luon-
nonhoito). Stara kaupungin sisäisenä tuottajana on joustava tilanteissa, 
joissa Staran resursointi mahdollistaa uusien ja osin yllättävienkin 
tehtävien hoitamisen nopealla käynnistyksellä. Staralla on hallinnas-
saan tukikohtia eri puolilla kaupunkia ja erityisenä vahvuutena kan-
takaupungissa sijaitsevat tulikohdat. Staralla on kokemusta jatkuvuu-
den ja häiriötilanteiden hallinnasta.

Stara on kaupungin sisäisenä tuottajana toimintavarma. Stara on luo-
tettava kumppani, koska sitä koskee samat kaupungin yleisohjeet kuin 
rakennusvirastoa tilaajana. Staralla on myös käytettävissä kaupungin 
kaikki tietoaineistot ja rekisterit.

Stara on kaupungin sisäisenä tuottajana mahdollistanut sosiaalisen 
työllistämisen.

Heikkoudet

Stara ei voi osallistua kilpailuun ja muutoksiin sopeutuminen on jäh-
meää, koska Stara ei voi toimia samoilla edellytyksillä kuin yksityiset to-
imijat.

Staran kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on ollut 
hidasta, koska rakenteellisten uudistusten tekeminen on ollut vaikeaa. 

Staran kiinteiden kustannusten määrä on korkea erityisesti ylläpidossa 
verrattuna yksityisiin urakoitsijoihin. Kiinteiden kustannusten suureen 
määrään vaikuttavat mm. ympärivuotisten työntekijöiden suuri määrä 
henkilöstön eläköitymisestä huolimatta, oman konekaluston suuri 
määrä ja ylimitoitettu tukikohtakapasiteetti.

Rakentamisen laadussa ja hankkeiden aikataulujen pitämisessä on 
vaihtelua ja rakentamishankkeiden loppuunsaattamisessa parannetta-
vaa.

Stara on iso ja raskas organisaatio ja se ei kaikilta osin ole onnistunut 
sitouttamaan henkilöstöä tilaaja-tuottaja mallin mukaiseen tuottajan 
rooliin, palveluasenteeseen ja toimintatapojen uudistamiseen. Ylläpi-
dossa totuttuja työtapoja ja menettelyjä on ollut vaikea muuttaa, koska 
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henkilöstö haluaa toimia kuten ennenkin. Toimintatapojen uudistami-
nen on liian hidasta.

Yksityisiin urakoitsijoihin verrattuna Stara on sitoutunut noudattamaan 
kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstömäärän sopeuttaminen on 
vaikeaa työmäärän muutoksissa ja työmäärän vaihteluissa eri vuosina 
ja vuodenaikoina. Lisäksi Staran on vaikea kilpailla kokeneesta henkilö-
stöstä. 

Staran työntekijöiden työaikamuotona on virastoille tyypillinen päivätyö-
aika, mikä johtaa joustamattomaan työskentelyyn ja kalliisiin ylitöihin. 
Konkreettisena esimerkkinä asiakaslähtöinen lumenpoisto asuntoka-
duilta ei ole mahdollista, mikä taas yksityisiltä urakoitsijoilta onnistuisi. 

Staran ydintoimintojen eli katujen ja puistojen rakentamisen sekä katu-
jen ja viheralueiden ylläpidon lisäksi Staran kokonaisuuteen sisältyy 
useita markkinoihin nähden ylihintaisia toimintoja kuten esimerkiksi lo-
gistiikan korjaamo ja kuljetuspalvelu, materiaalipalvelu/Staran 
myymälä, kilpipalvelu, katu- ja maalaboratorio, puutarhapalvelut (mm. 
viherkasvi- ja floristipalvelut, kausikasviviljely), virkistyspeltojen hoito, 
meri- ja saaristoalueen veneyksikön päällekkäinen toiminto liikuntavi-
raston kanssa jne. 

Aliurakkahankintojen kilpailuttaminen vaatisi lisäosaamista.

Merkitys tilaajan omalle toiminnalle

Katujen ja puistojen rakentamisessa Staran osuus hankinnoista ml. lä-
hiörahasto- ja esirakentamishankinnat on noin 41 %.

Katujen ja viheralueiden ylläpidosta Staran osuus hankinnoista on noin 
84 %. Ylläpidon hankinnat jakautuvat hyvin erilaisiin ja erikokoisiin ko-
konaisuuksiin. Tilauksilla katetaan Staran sisäisiä kustannuseriä.

Staran hankinnoissa on ollut käytössä jonkin verran kevyempi tilaa-
mistapa, mutta rakennusviraston tavoitteena on yhdenmukaistaa 
hankinta-asiakirjat ja sopimusohjaus kilpailutettujen hankintojen kans-
sa.

Viranomaisluonteisissa tehtävissä Stara kaupungin toimijana on asian-
tuntijaominaisuudessa täydentänyt tilaajan resursseja.

Staran toiminnot, jotka ovat tarpeen jatkossakin hoitaa kaupungin organisaation toi-
mesta

Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon osalta ei ole lainsäädän-
nössä sellaista seikka, mikä erityisesti vaatisi kuntaa itse hoitamaan 
nämä tehtävät. Markkinoilta ei välttämättä tällä hetkellä löydy nopealla 
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aikataululla ammattitaitoisia toimijoita kaikkiin erityistehtäviin kuten esi-
merkiksi luonnonhoitoon.

Tilaajan kannalta kyse on hankintojen johtamisesta ja hankintaosaami-
sesta. Markkinoiden toimivuuden kannalta kilpailukykyinen kaupungin 
sisäinen tuottaja tasapainottaa markkinoita estäen markkinoiden ääriti-
lanteessa mahdollisen monopolitilanteen syntymisen.

Staran toiminnot, mitkä voidaan hankkia markkinoilta

Yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon osalta kaikki toiminnot voi-
daan periaatteessa hankkia markkinoilta. Muutokset hankinnoissa tulee 
tapahtua suunnitellusti ja hallitusti riittävän pitkällä siirtymäkaudella, jot-
ta ei sekoiteta markkinoita ja Stara pystyy sopeuttamaan toimintaansa. 

Staran toimintojen tarkoituksenmukainen organisointitapa uudessa johtamisjärjes-
telmässä, jos Stara jää kokonaan tai osittain osaksi kaupunkia ja teknistä toimialaa

Tilaaja−tuottaja -malli on tarkoituksenmukainen toimintatapa jatkossa-
kin.

Yhtiöittäminen mahdollistaisi Staran kustannustehokkaan toimimisen 
samoilla edellytyksillä kuin yksityiset yhtiömuotoiset palveluntuottajat. 
Yhtenä vaihtoehtona voisi olla yhtiöittämisen aloittaminen markkinoiden 
hintatasolla toimivista toiminnoista ja kasvattaa yhtiömuotoista toimin-
taa hallitusti.

Jos Staran toiminta pilkotaan, tulee Stara tarkastella toiminnoittain yksi-
tyiskohtaisesti. Tulevaisuudessa Staran tulee keskittyä entistä enem-
män ydintoimintoihin. Ydintoiminnoille (katujen ja puistojen rakentami-
nen sekä katujen ja viheralueiden ylläpito) tulee määritellä kehityssuun-
nat. Lisäksi Staran kokonaisuuteen sisältyviä markkinoihin nähden yli-
hintaisia toimintoja tulee arvioida kriittisesti ja rönsymäisiä toimintoja tu-
lee karsia.

Jos Stara tai osa siitä jää osaksi kaupunkia, Stara on tältä osin tarkoi-
tuksenmukaisinta organisoida keskushallinnon alaiseksi liikelaitokseksi 
kuten Palmia. Samalla Staran omistajaohjausta tulee vahvistaa ja Sta-
ralle tulee asettaa sitova tuottavuuden parantamisen vaatimus.

Jos Stara jäisi osaksi kaupunkiympäristö toimialaa, Staran tulee olla 
HKLn tapaan liikelaitoksena erillisen johtokunnan alaisuudessa.

Miten rakentamistoiminta pitäisi järjestää

Katujen ja puistojen rakentamishankkeissa Stara toimii rakentajana 
eikä rakennuttajana.
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Jos rakentamistoimintaa ei siirretä keskushallinnon alaiseen liikelaitok-
seen tai kaupunkiympäristö toimialan alaiseen liikelaitokseen, olisi ra-
kentamistoiminta tarkoituksenmukaisinta järjestää yhtiömuotoisena pro-
jektinjohto-organisaationa. Yhtiömuotoinen toiminta mahdollistaisi var-
muudella Staran toimimisen lakisääteisenä päätoteuttajana yhteinen 
kunnallistekninen työmaa -toimintamallin mukaisesti. 

Miten ylläpitotoiminta pitäisi järjestää

Jos ylläpitotoimintaa ei siirretä keskushallinnon alaiseen liikelaitokseen 
tai kaupunkiympäristö toimialan alaiseen liikelaitokseen, olisi ylläpitotoi-
minta tarkoituksenmukaisinta järjestää yhtiömuotoisena projektinjohto-
organisaationa.

Miten logistiikkatoiminnot pitäisi järjestää

Logistiikkatoiminnot vaativat uudelleen arviointia ja toimintatapojen ra-
kenteellisia uudistuksia.

Logistiikkatoimintojen ja konekaluston taloudellisuuden arviointi ja ko-
konaissuunnitelman laatiminen ovat välttämättömiä Staran kaupunki-
tekniikan rakentamisen ja erityisesti ylläpidon kustannustehokkuuden ja 
tuottavuuden parantamiseksi. Staran oman konevarikon ja kaluston tar-
ve on arvioitava kriittisesti. Valtaosa konekalustosta ja niiden huoltopal-
velusta on mahdollista hankkia markkinoilta. Staran tarvitseman kalu-
ston tulee olla suoraan kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon yk-
siköiden hallinnassa ilman Staran sisäisiä väliportaita ja ilman Staran 
sisäisiä päällekkäisiä yleiskustannuksia ja sisäistä laskutusta.

Autokalusto sekä niiden huolto ja tankkauspalvelut on mahdollista 
hankkia markkinoilta kokonaispalveluna esimerkiksi hankintakeskuksen 
toimesta.

Miten ympäristönhoitotoiminnot pitäisi järjestää

Ympäristönhoitotoimintoihin liittyy monia toimintaympäristömuutoksia ja 
toimintatapojen uudistamistarpeita (puutarhapalvelut, virkistyspellot, 
muissa kunnissa sijaitsevat metsät).

Rakennusviraston tavoitteena on käynnistää yhdessä Staran kanssa 
ympäristönhoitotoimintoja koskevan pitkäntähtäimen tuotantotapasuun-
nitelman laatiminen vuoden 2016 aikana.

Asiakkuuden kehittyminen ja tilauskannan kasvattamisen mahdollisuudet kau-
pungin sisällä

Onko tilauskannan kasvattamiselle edellytyksiä
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Staran tilauskannan kasvattamiselle ei ole edellytyksiä niin kauan kun 
kustannustaso ei ole kilpailukykyinen.

Onko tilaajalla intressi nykyisen tilauskannan vähentämiselle ja kilpai-
luttamisen lisäämiselle

Rakennusviraston hankintastrategian mukaan tilaamisen lähtökohtana 
ja tavoitteena on sekä Staran resurssien että markkinoiden mahdolli-
simman tehokas käyttö. Toisaalta rakennusvirasto on sitoutunut 
pitämään Staran hankintojen volyymin nykyisellä tasolla Staran henki-
löstön työllistämiseksi. Tämä edellyttää Staralta nykyistä suunnitelmalli-
sempaa toimintojen ja toimintatapojen kehittämistä sekä tuottavuuden 
parantamista.

Tilaajalla on intressi Staran tilauskannan vähentämiseen ja kilpailutta-
misen lisäämiseen, sillä Staran kilpailukyky suhteessa markkinahintoi-
hin ei ole tällä hetkellä tyydyttävä. Tilaaja on vastuussa päättäjille ja ve-
ronmaksajille kustannustehokkaiden palvelujen järjestämisestä. 

Rakentamisessa markkinat toimivat ja kilpailua ja toimijoita löytyy.

Ylläpidossa tarvitaan johdonmukainen suunnitelma kilpailutuksen lisää-
miseen. Rakennusvirastossa on vireillä ylläpidon pitkäntähtäimen suun-
nitelman laatiminen yhteistyössä Staran kanssa.

Muutokset tulee tehdä hallitusti, jotta ei sekoiteta markkinoita ja Stara 
pystyy sopeuttamaan toimintansa.

Staran kilpailukyky markkinoihin verrattuna

Staran kilpailukykyä on selvitetty rakennusviraston ja Staran yhtei-
styönä kustannusvertailujen avulla. Kustannusvertailujen tulokset anta-
vat kuvan Staran ja markkinoilla kilpailutettujen yksityisten urakoitsijoi-
den kustannustason suuruusluokasta. Kustannusvertailujen laskenta-
menetelmää kehitetään edelleen.

Rakentamishankkeiden kustannusvertailu

Rakentamishankkeiden kustannusvertailua on tehty vuodesta 2014 al-
kaen yhdessä Staran kanssa. Hintakilpailukykyä arvioidaan Staran an-
tamien tarjoushintojen ja Fore-kustannushallintajärjestelmällä lasketta-
vien kustannusarvioiden vertailulla. Isoissa yli 0,7 milj. euron hankinno-
issa, joista yleisten töiden lautakunta päättää, Staran kustannustaso on 
ollut noin 10−30 prosenttiyksikköä korkeampi kuin suunnitelmasta las-
kettu vertailukustannus. Vastaavasti yksityisen urakoitsijan kustan-
nustaso on ollut tämän hetken markkinatilanteessa noin 20−30 pro-
senttiyksikköä alempi kuin suunnitelmasta laskettu vertailukustannus. 
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Kustannusvertailun myötä Staran rakentamishankkeiden tarjoukset 
ovat tarkentuneet ja tulleet jonkin verran lähemmäksi vertailuhintaa. 
Staran rakentamisen tarjouksissa yleiskustannus on vuonna 2016 alen-
tunut 8 prosenttiin aikaisemmasta 15 prosentista. 

Rakentamishankkeiden kustannusvertailu osoittaa, että Staran kilpai-
lukyky suhteessa markkinahintoihin ei ole tällä hetkellä tyydyttävä. 

Ylläpidon kustannusvertailu

Ylläpidon kustannusvertailua on tehty vuodesta 2012 alkaen yhdessä 
Staran kanssa. Hintakilpailukykyä arvioidaan Staran antamien tarjous-
hintojen ja Fore-kustannushallintajärjestelmällä laskettavien kustan-
nusarvioiden vertailulla. Staran kustannustaso on ollut noin 30−70 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin vertailukustannus. Vastaavasti kilpailu-
tettujen ylläpitourakoiden kustannustaso on ollut noin 20−40 prosent-
tiyksikköä alempi kuin vertailukustannus. 

Ylläpitourakoiden kustannusvertailu osoittaa, että Staran hintataso on 
erittäin korkea markkinahintoihin verrattuna. Koska ylläpidon rahoitus ei 
lisäänny, tällä tavalla ei voida jatkaa. Staran on välttämätöntä tehdä toi-
mintaansa rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia kustannustehokkuu-
den parantamiseksi.

HSY:n Stara -asiakkuuden merkitys

Katurakentamishankkeet ovat lähes poikkeuksetta usean tilaajan hank-
keita eli yhteinen kunnallistekninen työmaa -toimintamallin mukaisia 
hankkeita. Stara toimii katu- ja puisto-osaston tilaamissa rakennus-
hankkeiden lakisääteisenä päätoteuttajana, jolloin se joutuu väistämät-
tä tuottamaan palveluita kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten HSY, 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy sekä muut johto-operaattorit. Raken-
nushankkeen kaikki katurakentamiseen liittyvät työt on tarkoituksenmu-
kaista tilata jatkossakin samalta urakoitsijalta, joka toimii hankkeen laki-
sääteisenä päätoteuttajana.

Lisätiedot
Raimo K Saarinen, kaupungininsinööri, puhelin: 310 38801

raimo.k.saarinen(a)hel.fi
Silja Hyvärinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Rahoitusjohtaja 08.01.2016 § 2

HEL 2015-013013 T 00 01 01

Päätös
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Vs. rahoitusjohtaja päätti tilata KPMG Oy Ab:ltä 31.12.2015 päivätyn 
tarjouksen mukaiset Helsingin kaupungin rakentamispalvelun hallinto- 
ja toimintamallin selvittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät enimmä-
ishintaan 29 500 euroa (alv 0 %). 

Samalla vs. rahoitusjohtaja päätti, että hankinnan arvonlisäveroton osu-
us maksetaan kaupunginkanslian menokohdasta 18510000 tililtä 
434100 Asiantuntijapalvelut.

Päätöksen perustelut

Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilantees-
sa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, 
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). 127 §:n 
mukaan kunta voi yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä hoitaa omana 
toimintanaan 126 §:ssä tarkoitettua tehtävää muun muassa silloin, jos 
toiminnan on katsottava olevan vähäistä tai kunta tuottaa palveluja jul-
kisista hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle 
taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulle sidosy-
ritykselle tai yhteisyritykselle.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän kaupungin strategiaohjel-
man 2013–2016 mukaan Kaupungin kilpailuilla markkinoilla olevat toi-
minnot järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä taval-
la. 

Kuntalain säännösten ja strategiaohjelman kirjausten johdosta 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) hallinto- ja toiminta-
mallia on selvitetty vuonna 2013 (alustava selvitys 15.11.2013) ja vuon-
na 2015 (ulkoisten myyntien taloudelliset ja juridiset vaikutukset 
10.8.2015). 

Alustavan selvityksen ja ulkoisen myynnin vaikutusten arvioimisen jat-
keeksi on tehtävä varsinainen Staran hallinto- ja toimintamallin järjestä-
mistä koskeva selvitys, jossa selvitetään tarve kuntalakiin ja strategiao-
hjelmaan perustuville muutoksille Staran hallinto- ja toimintamalliin.

Staran hallinto- ja toimintamallin järjestämiseen liittyvät asiantuntijapal-
velut hankitaan konsultointipalvelujen hankintaa koskevaan puitesopi-
mukseen H104-13 (vs. kansliapäällikön päätös 20.5.2014, § 50) pe-
rustuen.

Asiantuntijatehtävät tilataan suoraan KPMG Oy Ab:lta, koska yhtiöllä 
on aiemmin tuottamansa Staran hallintomallin alustavan selvityksen se-
kä ulosmyynnin taloudellisia ja juridisia vaikutuksia koskeneen selvityk-
sen perusteella valmiit hallussaan olevat tiedot ja paras kokonaiskuva 
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jatkotoimeksiannon kohteena olevasta asiasta. Lisäksi asiantuntija-
tehtävien viivytyksetön suorittaminen on välttämätöntä ottaen huo-
mioon kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja kau-
pungin strategiaohjelman 2013–2016 kirjaukset kilpailuneutraliteettiin li-
ittyen.

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 140
Högre maximipris i projektplanen för ombyggnad av Brändö metro-
bro

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna att maximipriset i projektplanen för ombyggnad (förstärkning) av 
Brändö metrobro höjs så att totalpriset för projektet uppgår till högst 
8 500 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige anser det viktigt vid godkännandet av bes-
lutsförslaget att stadsstyrelsen kräver en utredning av affärsver-
ket trafikverket om de konkreta åtgärder som affärsverket trafik-
verket vidtar för att säkra att projekten i fortsättningen kan ge-
nomföras inom ramen för det godkända maximipriset. (Mika Ebe-
ling)

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Kauko Koskinen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige anser det viktigt vid godkännandet av bes-
lutsförslaget att stadsstyrelsen kräver en utredning av affärsver-
ket trafikverket om de konkreta åtgärder som affärsverket trafik-
verket vidtar för att säkra att projekten i fortsättningen kan ge-
nomföras inom ramen för det godkända maximipriset.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige anser det viktigt vid godkännandet av be-
slutsförslaget att stadsstyrelsen kräver en utredning av affärsverket tra-
fikverket om de konkreta åtgärder som affärsverket trafikverket vidtar 
för att säkra att projekten i fortsättningen kan genomföras inom ramen 
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för det godkända maximipriset.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sei-
ja Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pa-
jamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Minerva Krohn, Hannu Oskala, Jukka Relander, 
Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mika Ebelings förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 27.4.2016 (108 §) godkänna projektplanen 
för ombyggnad av Brändö metrobro utgående från att projektkostnader-
na uppgår till högst 6 115 000 euro exklusive mervärdesskatt, jord-
byggnadskostnadsindex (MAKU) = 109,10 (2010 = 100).

En ombyggnad är nödvändig för att säkerheten hos brokonstruktionen 
ska kunna garanteras. Detta beror på att den spänntyp som använts i 
bron är känslig för sprödbrott som orsakas av vätekorrosion. Brons bä-
righet förstärks vid ombyggnaden genom nya stålbalkar på båda sidor 
av däcket. Balkarna stöds mot stödkonstruktioner av betong.

Det har planerats att projektet ska genomföras på så sätt att förstärk-
ningsarbetena kan sammanjämkas med byggandet av Fiskehamnens 
köpcenter. De två brospannen närmast centrum sträcker sig in i köp-
centret, som är under byggnad, och det är ändamålsenligt att tidsmäs-
sigt samordna förstärkningsarbetena på bron med det pågående byg-
gandet av köpcentrets stomkonstruktion.

Kostnadsöverskridande

Direktionen för affärsverket trafikverket (HST) föreslår 19.1.2017 att 
maximipriset i projektplanen för ombyggnad (förstärkning) av Brändö 
metrobro ska höjas så att totalpriset för projektet uppgår till högst 
8,5 mn euro exklusive moms.

Framställningen från direktionen för affärsverket HST ingår i beslutshi-
storien. Orsakerna till att maximipriset i projektplanen måste höjas 
framgår närmare av bilaga 1.  

De beräknade kostnaderna för projektet uppgår enligt den ursprungliga 
projektplanen och stadsfullmäktiges beslut 27.4.2016 till 6,115 mn eu-
ro. Kostnaderna har senare preciserats och beräknades i januari 2017 
uppgå till ca 8,5 mn euro.

Värdena på entreprenaderna uppskattas i den ursprungliga projektpla-
nen till ca 3,5 mn euro. Entreprenadpriserna blev ca 6,5 mn euro när 
entreprenaderna konkurrensutsattes.

Kostnadsstegringen beror enligt framställningen från direktionen för af-
färsverket HST på att de konkurrensutsatta entreprenaderna är dyrare 



Helsingfors stad Protokoll 5/2017 176 (296)
Stadsfullmäktige

Ryj/5
01.03.2017

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

än vad som beräknades i början av projektet. Det har beslutats att om-
byggnaden ska ske i två faser med anledning av tidsplanerna för köp-
centret Redi. Kostnaderna stiger i någon mån (uppskattningsvis med 
10 %) genom att projektet genomförs i två faser. 

Kostnadsstegringen beror på att planerna preciserades i anbudsskedet 
och på att bl.a. den behövliga mängden förstärkningsmaterial ökat.  

De borrade stålpålarna från berget direkt till däcket är i den slutliga 
byggplanen ersatta med pålade plattor av armerad betong på vilka det 
byggs pelare av armerad betong bredvid befintliga pelare. Ändringen 
har särskilt gjorts av utseendemässiga skäl vid köpcentret Redi i Fiske-
hamnen men omfattar också de andra mellanstöden för bron. Mängden 
stål som åtgår till stålbalkar ökar till följd av ändringen med ca 20–30 %.

Enligt den slutliga planen ska huvudbalkarna av stål stabiliseras med 
särskilda ledstycken och inte med styva stöd mellan tvärbalkar och hu-
vudbalkar. Nedre ytan på betongdäckets utliggare kräver därför stöd 
mot sidoknäckning. Kostnader för ledstycken kunde inte förutses vid 
den översiktliga planeringen. 

Ändringarna i den slutliga planen beräknas ha en sammanlagd kost-
nadseffekt på ca 1,85 mn euro.

Geotekniska markundersökningar som gjorts efter att projektplanen 
blev klar har lett till att också grundläggningskostnaderna har stigit. Or-
saken är de krävande förhållandena på platsen. Utöver att bron har ett 
läge på vatten och i Helsingfors centrum och är inklämd mellan trafikle-
der är den ett särskilt krävande objekt eftersom metrotrafiken pågår un-
der byggtiden. Hur byggkostnaderna påverkas av att broplatsen är pro-
blematisk är omöjligt att beräkna exakt. 

Kostnadskalkyl och finansiering

I kostnadskalkylen nedan ingår, för att en jämförelse ska vara möjlig, 
den nya indelning som affärsverket HST använder och inom parentes 
den indelning som finns i stadsfullmäktiges föredragningslista 
27.4.2016. 

Kostnadskalkyl

 Stadsfullmäktige 2016 Ny kostnadskalkyl
   
Byggtekniska arbeten 3 515 094,00 (57 %) 6 781 144,00 (80 %)
Byggherrekostnader 
 (Byggplatsuppgifter)

738 170,00 (12 %) (0 %)

Byggherrekostnader 639 053,00 (10 %) 676 086,00 (8 %)
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(Beställaruppgifter)
Projektreserveringar 
och byggändringar(Pro-
jektreserveringar)

1 222 683,00 (20 %) 1 042 770,00 (12 %)

   
Sammanlagt 6 115 000,00 (100 %) 8 500 000,00 (100 %)

Projektet kan genomföras inom ramen för anslagen för år 2017 i affärs-
verket HST:s investeringsprogram för tio år, som utgör bilaga till budge-
ten 2017 och ekonomiplanen 2017–2019 (stadsfullmäktige 
30.11.2016). Anslag på 5,5 mn euro är reserverade för projektet för år 
2017, och kostnaderna för året beräknas i den preciserade projektpla-
nen uppgå till 7,8 mn euro. Skillnaden kan finansieras genom anpass-
ning av budgetanslagen för andra av affärsverket HST:s investerings-
objekt.

Projektet finansieras genom lån.

Investeringen orsakar med 30 års avskrivningstid och linjära avskriv-
ningar årligen extra avskrivningskostnader på 0,28 mn euro.

På basis av samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s 
grundavtal kan 50 % av avskrivningarna för investeringen (ca 0,14 mn 
euro om året) och 50 % av de kalkylmässiga ränteutgifterna (samman-
lagt ca 3,0 mn euro under 30 års tid, kalkylränta på 5 %) faktureras 
HRT. De kalkylmässiga ränteutgifter på 50 % som affärsverket HST 
fakturerat HRT återbetalas av HST till staden i form av ränteintäkter på 
infrastrukturen.

Resten av avskrivningarna (ca 0,14 mn om året) och de verkliga ränte-
kostnaderna på ca 5,1 mn euro för finansiering av investeringen under 
lånetiden (räntefot på 4 % och 25 års lånetid) blir kostnader för staden i 
form av infrastrukturstöd för affärsverket HST. Dessutom blir en del av 
den avskrivningsandel på 50 % som faktureras HRT och 50 % av den 
kalkylmässiga räntan årligen kostnader för staden genom HRT:s betal-
ningsandel. Den sammanlagda inverkan på stadens omkostnader blir i 
genomsnitt 0,31 mn euro om året under 30 år, dvs. sammanlagt ca 
9,5 mn euro.

Det är meningen att byggarbetet ska inledas våren 2017 och slutföras i 
början av år 2018.

Ställningstaganden från stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen anser att projektet är nödvändigt trots kostnadsstegring-
en för att säkerheten hos brokonstruktionen ska kunna garanteras. Or-
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sakerna till att kostnaderna har stigit är att planerna har preciserats, att 
materialmängderna har ökat och att entreprenadkostnaderna har blivit 
högre än beräknat. 

Det är enligt stadsstyrelsen viktigt att affärsverket HST effektiviserar sin 
projektplanering och -styrning för att maximikostnaderna i projektplaner 
godkända av stadsfullmäktige inte ska överskridas.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten av beslutet att uppmana affärsverket HST att 
planera och styra investeringsprojekten bättre för att dessa ska kunna 
genomföras inom ramen för det godkända maximipriset.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HKL

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 178

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kulosaaren metrosillan va-
hvistushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen ni-
in, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 
8.500.000 euroa (alv 0 %).

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 9

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti osaltaan kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metrosillan va-
hvistushankkeen hankesuunnitelman korottamista niin, että hankkeen 
arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 8.500.000 euroa 
(alv 0 %).

Hanke

Sillan rakenteessa on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, jossa 
teräksenä on Sigma Ovalpunosjänne. Jännetyypissä on todettu alttiutta 
vetykorroosio- haurasmurtumaan. Erityisesti jänteissä, joiden suojain-
jektointi on heikosti onnistunut, on todettu säröilyä. Ilmiö on todetusti ai-
heuttanut Jyväskylän kaupungin Kangasvuoren vesitornin murtumisen. 
Todennäköisesti Turun kaupungissa sijainneen Myllysillan sortumiseen 
vaikutti ainakin osaltaan saman jänneteräksen käyttö erityisesti vesipin-
nan alapuolelle kulkevissa jänteissä, joiden olosuhteet korroosiolle oli-
vat otollisia. Turun saaristossa sijainnut Strömman silta ja Helsingissä 
Hakamäen tiellä sijainnut Metsämäen ylikulkusilta, joissa molemmissa 
oli käytetty KA-jännemenetelmää, on kunto- ja kantavuusselvityksen 
sekä riskitarkastelun jälkeen purettu ja rakennettu uudestaan.

Vahventaminen on suunniteltu tehtäväksi kannen molemmin puolin 
asennettavilla teräspalkeilla, joista alkuperäisen kannen pohja on tuettu 
poikkipalkeilla, joiden keskeltä keskelle etäisyys on noin 4-5 metriä. 
Palkit rakennetaan ylöspäin kaareviksi niin, että tunkattaessa poikki-
palkkeja tukipalkkeja vasten kanteen mobilisoituu nostava voima 25 
kN/m molemmin puolin kantta. Vahventaminen myös mahdollistaa jän-
teiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkuperäiseltä kannelta va-
hvistuspalkeille ja –pilareille. Vahventamisen rakenteet on suunniteltu 
siten, että ne kantavat onnettomuustilanteessa koko kansirakenteen, 
radan sekä kahden junan painon.
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Perustelut

Kulosaaren sillan vahvistus on jaettu kahteen osaan. Sillan vahvennuk-
sen ensimmäinen osa sijoittuu Kalastaman kauppakeskuksen urakka-
alueelle. Tämä osuus toteutetaan Kalasataman kauppakeskuksen ura-
kan yhteydessä. Toinen osa urakasta on loppuosa sillasta Kulosaareen 
saakka ja se toteutetaan erilisenä urakkana.

Sillan vahvennus osuus 1 urakan saatu tarjous on 1,33 milj. euroa. Sil-
lan vahvennus osuus 2 urakan saatu tarjous on 5,29 milj. euroa.

Vahvennusurakan Osa 1 on hankittu suorahankintana HKR:ltä hei-
näkuussa 2017. HKR vastaa Kalastaman toteutussopimuksesta ja hoi-
taa Kalasataman alueen rakennuttamista. Sillan Kalasataman puolei-
nen pääty on kauppakeskus Redin urakka-alueella. HKR on tilannut sil-
lan vahvennus osuus 1:sen lisätyönä kauppakeskusta rakennuttavalta 
SRV:ltä ja HKL on tilannut työn HKR:ltä.  SRV:n antama tarjous ura-
kasta oli 1,33 milj. euroa.

Sillan vahvennusosuuus 1 on noin 1/5 urakasta ja sille laskettiin vertai-
leva kustannusarvio HKR Rakennuttajalla, joka oli 1,18 milj. euroa. Si-
ten Urakan osuus 1 arvioitiin markkinahintaiseksi. 

Siltaurakan toisen osuuden, eli Kulosaaren puoleisen pään kustan-
nusarvio on 1. osuuden urakan kustannusten perusteella 5,32 milj. eu-
roa

Toisen osuuden kilpailutuksessa tarjouksia saatiin 5 kpl ja halvin saatu 
tarjous hinta on 5,29 milj. euroa

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ja kaupunginvaltuuston 
päätöksessä § 108 27.4.2016 on arvioitu koko projektin kustannusarvi-
oksi 6,115 milj. euroa. Kustannukset ovat tarkentuneet saatujen tar-
jouksien mukaan siten, että tammikuussa 2017 kustannusarvio koko 
projektille on noin 8,5 milj. euroa.

Kustannuksien nousu johtuu pääosin siitä, että kilpailutetut urakat ovat 
kalliimmat kuin mitä on hankkeen alussa arvioitu. Kustannusten nousua 
ovat aiheuttaneet myös tarjousvaiheessa tarkennetut suunnitelmat ja 
vahventamiseen käyttävän materiaalin määrän kasvaminen. Lisäksi 
hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehtyjen geoteknisten maa-
perätutkimusten perusteella työmaan perustamisen kustannukset ovat 
nousseet. Urakoiden arvoiksi arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitel-
massa noin 3,5 miljoonaa euroa ja nyt kilpailutuksessa vahvistuneet ur-
akkahinnat ovat noin 6,5 miljoonaa euroa.

09.06.2016 Ehdotuksen mukaan
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03.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 27.04.2016 § 108

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna projektplanen för ombyggnad av Brändö metrobro utgående från 
att projektkostnaderna uppgår till högst 6 115 000 euro exklusive mer-
värdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex (MAKU) = 109,10 (2010 = 
100).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 141
Detaljplaneändring för tomten 34143/3 vid Elovägen 56 i Västra 
Baggböle (nr 12413)

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för tomten nr 3 i kvarteret nr 34143 i 34 
stadsdelen (Baggböle, Västra Baggböle) enligt ritning nr 12413, date-
rad 20.9.2016, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskriv-
ningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12413 kartta, päivätty 20.9.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12413 selostus, päivätty  20.9.2016, 

täydennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 16.1.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller tomten vid Elovägen 56 i småhusområdet i 
Västra Baggböle. Detaljplanelösningen gör det möjligt att uppföra en ny 
byggnad för ett gruppboende för utvecklingsstörda. 

Syftet med att markanvändningen ändras är att gruppboendeverksam-
heten för utvecklingsstörda ska kunna fortsätta på tomten. Det har pla-
nerats att tomten ska bli kvartersområde för internatbyggnader särskilt 
för utvecklingsstörda.

Detaljplanelösningen innebär att markanvändningen ändras och explo-
ateringstalet höjs. Den nya internatbyggnaden omfattar ca 553 m² vy. 
Det nya exploateringstalet är 0,4. Våningsytan föreslås öka med 
207 m². Gruppboendet är nu inrymt i en envåningsbyggnad från 1970-
talet. Denna byggnad och det lika gamla garaget rivs. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen eller mot generalplanen med rättsverkningar, och 
den bidrar till att stadens strategiska mål nås. Dessutom är detaljplane-
lösningen i överensstämmelse med målen i den nya generalplanen.

Tomten hör i den gällande detaljplanen från 1978 till ett kvartersområde 
för egnahemshus, radhus och andra kopplade småhus (AOR). Exploa-
teringstalet är 0,25. Husen får ha högst två våningar.

Detaljplanelösningen medför inga kostnader för staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdet är i privat ägo. Detaljplanelösningen baserar sig på en 
ansökan, och innehållet i den förhandlades fram med den sökande.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 21.10–
21.11.2016. Inga anmärkningar framställdes.

Utlåtanden
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Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av Helen Ab, Helen Elnät Ab, 
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), fastighets-
kontoret, räddningsnämnden, social- och hälsovårdsverket, nämnden 
för allmänna arbeten och miljöcentralen.

Räddningsnämnden har ingenting att invända mot detaljplaneförslaget 
men påpekar att lösningarna för brand- och räddningssäkerheten i ny-
byggnaden ska godkännas av räddningsmyndigheterna i bygglovsske-
det. 

HRM påpekar att råvattentunneln Långforsen–Gammelstaden går un-
der den aktuella tomten. Tunneln är mycket viktig för vattendistributio-
nen och begränsar bl.a. schaktning.  

Social- och hälsovårdsverket har ingenting att tillägga till ett tidigare 
ställningstagande från 16.6.2016.

De andra som gav utlåtanden har ingenting särskilt att säga.

Utlåtandena finns i sin helhet i beslutshistorien och refereras i rappor-
ten över växelverkan (bilaga 3). Genmälena ingår i sin helhet i rappor-
ten.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Utlåtandena föranledde inga ändringar i förslaget till detaljplaneändring, 
och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med ett justerat förslag från 
stadsplaneringskontoret.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12413 kartta, päivätty 20.9.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12413 selostus, päivätty  20.9.2016, 

täydennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 16.1.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 20.9.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 179

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Län-
si-Pakila) korttelin 34143 tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.9.2016 
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päivätyn piirustuksen numero 12413 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.1.2017

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Ksv 0741_23, karttaruutu 681496

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 20.9.2016 päivätyn 34. kau-
punginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34143 tontin 3 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12413. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee 
Länsi-Pakilan pientaloalueella osoitteessa Elontie 56. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen.

Tontin käyttötarkoituksen muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontil-
la toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Alue-
elle on suunniteltu asuntolarakennusten korttelialue erityisesti kehity-
svammaisten asumista varten.

Uutta kerrosalaa on tontille esitetty 207 k-m². 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että tontin käyttötarkoitus 
muuttuu ja tontin tehokkuus nousee. Uuden asuntolarakennuksen koko 
on ~553 k-m². Uusi tonttitehokkuusluku on e = 0,4. Nykyinen ryhmäko-
tirakennus ja autotalli puretaan. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Kaa-
vaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue sijaitsee Pakilassa pientaloalueella. Kaava-alueen 
lähiympäristön rakennukset ovat iältään ja tyyliltään vaihtelevia. Muuto-
sta koskevalla tontilla 34143/3 sijaitsee nykyisin yksikerroksinen asu-
inrakennus ja autotalli, jotka ovat rakentuneet 1970-luvulla.  

Voimassa olevassa asemakaavassa (1978) alue on merkitty omakotita-
lojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi 
(AOR). Tonttien tehokkuusluku on e = 0,25. Tonttien suurin sallittu ker-
rosluku on kaksi.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.9.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.10.–
21.11.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kiinteistövirasto



Helsingfors stad Protokoll 5/2017 188 (296)
Stadsfullmäktige

Kaj/6
01.03.2017

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

 pelastuslautakunta
 sosiaali- ja terveysvirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveysvirasto esitti, ettei sillä ole lisättävää aikaisempaan 
kannanottoon, joka on annettu 16.6.2016.

Pelastuslautakunnalla ei ole lausuttavaa asemakaavaehdotuksesta. 
Uudisrakennuksen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyt-
tää pelastusviranomaisilla rakennuslupavaiheessa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen muka-
iselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.11.2016

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Pakila, Elontie 56
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Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti 
34143/3 on yksityisomistuksessa. 

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa pientalo-
tontilla toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. 
Tontti merkitään kuulumaan asuntolarakennusten korttelialueeseen 
(AS) ensisijaisesti kehitysvammaisten asumista varten. Tontilla sijaitse-
va yksikerroksinen asuinrakennus ja autotalli puretaan. Uutta kerrosa-
laa osoitetaan yhteensä noin 207 k-m².

Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhalli-
tuksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvot-
teluja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 15.11.2016 § 438

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäk-
odin rakentamisen Länsi-Pakilaan Elontielle. Kaavamuutos koskee pel-
kästään korttelialuetta eikä sillä ole vaikutuksia nykyisiin liikennejärjes-
telyihin.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan mu-
utosehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 126
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HEL 2016-000798 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pakilan alueen (Elontie 
56) asemakaavaehdotuksesta nro 12413:

Pelastuslautakunnalla ei ole lausuttavaa Pakilan alueen (Elontie 56) 
asemakaavaehdotuksesta nro 12413. Uudisrakennuksen palo- ja pe-
lastusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastusviranomaisella ra-
kennuslupavaiheessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 01.11.2016 § 336

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 288

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Ksv:n hankenro 0741_23, karttaruutu 681496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 20.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12413 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 34. kau-
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punginosan (Pakila) korttelin 34143 tonttia 3

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2 sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/www/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12413 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Annukka Nikumaa, arkkitehti, puhelin: 310 37291

annukka.nikumaa(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 13.6.2016

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1251-00/16 ja kaavaluonnoksesta 

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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(Kårkulla Fastighets Ab, asemakaavan muutoshakemus Pakilan tontille 
34143/3), 17.6.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Pakilan tonttia 34143/3 osoitteessa 
Elontie 56. Kaavamuutoksen myötä tontin käyttötarkoitus muuttuu. Ta-
voitteena on mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin ra-
kentaminen ja tontilla toimineen ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Tontin 
rakennusoikeus kasvaa. Uusi tonttitehokkuusluku kaavamuutoksessa 
on e = 0,4.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettava osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 142
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatta digi-
tala tjänster i Kontupiste och Mellari

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna att trygga fortsatta digitala tjänster i Kontupiste, bl.a. kund-
datorer och andra apparater samt lokaler som invånarlokalen 
Mellari behöver, som stadsfullmäktige redan tidigare har fattat 
beslut om. (Yrjö Hakanen)

Behandling

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna att trygga fortsatta digitala tjänster i Kontupiste, bl.a. kund-
datorer och andra apparater samt lokaler som invånarlokalen 
Mellari behöver, som stadsfullmäktige redan tidigare har fattat 
beslut om.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möj-
ligheterna att trygga fortsatta digitala tjänster i Kontupiste, bl.a. kundda-
torer och andra apparater samt lokaler som invånarlokalen Mellari be-
höver, som stadsfullmäktige redan tidigare har fattat beslut om.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hy-
värinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kanto-
la, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Pe-
rälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, San-
na Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 10
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Jaana Pelkonen, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Joonas Pekkanen, projektchef, telefon: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att stadsstyrelsen ska möjliggöra en fortsatt tillgång till digitala tjänster 
och digital rådgivning i Kontupiste och Mellari genom att säkra tillräckli-
ga resurser särskilt för datorunderhåll också för år 2017. De föreslår 
samtidigt att digital utslagning ska motverkas genom att erfarenheterna 
från verksamhetsmodellen i Kontupiste beaktas i hela Helsingfors när 
det gäller kamratstöd och hopkoppling av it-stöd och tjänster med låg 
tröskel inom socialt arbete.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Utlåtanden har på begäran getts av direktionen för finska arbetarinstitu-
tet, kultur- och biblioteksnämnden, ungdomsnämnden och social- och 
hälsovårdsnämnden. De beröringspunkter med innehållet i motionen 
som finns i programmet Digitaalinen Helsinki har dessutom beaktats 
vid beredningen.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och påpekar följande:

Det föreslås i motionen att stadsstyrelsen ska möjliggöra en fortsatt till-
gång till digitala tjänster och digital rådgivning i Kontupiste och Mellari 
genom att säkra tillräckliga resurser särskilt för datorunderhåll också för 
år 2017. Där föreslås samtidigt att digital utslagning ska motverkas ge-
nom att erfarenheterna från verksamhetsmodellen i Kontupiste beaktas 
i hela Helsingfors när det gäller kamratstöd och hopkoppling av it-stöd 
och tjänster med låg tröskel inom socialt arbete.

It- och kulturcentret Kontupiste inrättades år 2002 i Gårdsbacka köp-
centrum inom ramen för EU:s gemenskapsinitiativprogram Urban II och 
var då ett projekt som hänförde sig till kulturcentralen. Avsikten med 
Kontupiste var bl.a. att motverka digital utslagning genom gratis inter-
netuppkoppling, it-utbildning och personlig handledning. År 2008 inrät-
tades ett mindre verksamhetsställe med samma syfte i kultur- och fri-
tidslokalen Mellari i Mellungsbacka köpcentrum. Kulturcentralen frånsa-
de sig inför år 2013 ansvaret för att driva Kontupiste och Mellari. Soci-
al- och hälsovårdsverket har sedan år 2013 som avtalat stått för hyror-
na för Kontupiste och Mellari.  

Det gamla köpcentrumet i Mellungsbacka ska snart rivas, och digitala 
tjänster i tidens anda tillhandahålls inte längre i Mellari. Kultur- och bib-
lioteksnämnden vill att biblioteks- och kulturtjänster ska tryggas i Mell-
ungsbacka genom att nya lokaler anvisas exempelvis i ett allaktivitets-
hus. Också Mellari bör kunna fortsätta sin verksamhet där. 
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Resurserna för Kontupiste är säkrade vad den digitala rådgivningen be-
träffar. Där ges fortfarande råd om och handledning i hur utrustning och 
elektroniska tjänster kan utnyttjas. Rådgivare från social- och hälso-
vårdsverkets enhet för områdesarbete hjälper invånarna vardagar 
kl. 8–16. Osäkerheten om en fortsättning har bara gällt dataterminaler-
na för allmänheten. 

Anslag för datateknik centraliserade till stadskansliets IT- och kommu-
nikationsavdelning användes till 30.9.2016 för tekniskt underhåll av en 
server för Kontupiste avsedd för invånarna. Underhållet sköttes av 
Glaspalatsets Mediacentrum Ab. Det omfattade invånarnas personliga 
e-postadresser och hemsidor. Servern var samtidigt centraldator för 
dataterminalerna till besökarnas fria förfogande i Kontupiste. Datatermi-
nalerna är dumma terminaler utan egen processor. Servern uppgrade-
rades senast år 2012 och närmar sig slutet på sin livslängd.

En övergång till webbaserade molntjänster har skett det senaste de-
cenniet. Webbaserade underhållstjänster för e-postadresser och hem-
sidor fås gratis, vilket betyder att det inte längre är meningsfullt att un-
derhålla servern för ändamålet. Det är inte heller meningsfullt för stads-
kansliet att underhålla en enskild server i dagens läge med tanke på att 
det finns dataterminaler som allmänheten får använda fritt på många av 
stadens verksamhetsställen, t.ex. på bibliotek, på mångsidiga service-
centraler, på ungdomsgårdar, i invånarhus och i lokaler där arbetarin-
stituten har verksamhet. Dessutom har allt fler en egen bärbar eller mo-
bil enhet och behöver råd om användningen.   

Stadskansliet har vidtagit preliminära åtgärder avsedda att leda till en 
ändamålsenlig lösning för ett kostnadseffektivt sätt att installera och un-
derhålla dataterminaler. Lösningen bör så bra som möjligt kunna tilläm-
pas inte bara i Kontupiste och också vid behov i lokaler inom den tredje 
sektorn som används för offentliga dataterminaler. 

Riktlinjerna för hur den digitala kompetensen ska stärkas slogs fast vå-
ren 2016 av stadens egna aktörer i fråga, Glaspalatsets Mediacentrum 
Ab, som samordnat verksamheten, och Enter ry. Som utgångspunkt 
användes en utredning i saken som stadskansliets IT- och kommunika-
tionsavdelnings enhet delaktighet och rådgivning gjort i början av år 
2016 (Digiosaamisen vahvistaminen Helsingissä).

Stadskansliet utvecklar arbetet med att stärka den digitala kompeten-
sen i Helsingfors i samråd med andra av stadens förvaltningar och med 
organisationer, bl.a. Enter ry. Digital rådgivning erbjuds på mer än 150 
av stadens verksamhetsställen. De inemot 200 digitala rådgivarna har 
här en nyckelposition. Ca 80 är anställda hos staden och 120 är frivilli-
ga. De arbetar särskilt på social- och hälsovårdsverkets servicecentra-
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ler, på verksamhetsställen för unga, på bibliotek och i lokaler där arbe-
tarinstituten har verksamhet. Målet är att de digitala rådgivarna ska ges 
bättre utbildning och sakkunskap och att det samtidigt ska fås aktuell 
information om situationen inom de digitala tjänsterna och om utveck-
lingsmöjligheter.

Digital rådgivning inom ramen för sammanslutningar erbjuds bl.a. av fri-
villiga inom Enter ry och projektet SenioriVerkko. Samarbete inom digi-
tal rådgivning bedrivs med läroanstalterna Haaga-Helia, Omnia och Su-
omen Liikemiesten Kauppaopisto. Datanomstuderande startade hand-
ledningstjänsten digitalkkari på Vallgårds bibliotek som ett försökspro-
jekt, och tjänsten finns nu på mer än 20 bibliotek. 

Att den digitala kompetensen ska stärkas ingår i stadens strategipro-
gram. Det betonas i riktlinjerna för stadens ledarskapsreform att ett fort-
löpande samarbete ska bedrivas med invånarna och att stadens tjäns-
ter ska blir mer användarcentrerade. Syftet med programmet Digitaali-
nen Helsinki är att vardagen ska löpa smidigare genom att åtkomsten 
till stadens elektroniska tjänster förbättras och tjänsterna görs lättare att 
använda. Målen skapar riktlinjer också när det gäller att stärka den digi-
tala kompetensen åren 2016–2017.

Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att de förvaltningar som har data-
terminaler för allmänheten och erbjuder digital rådgivning beaktar lika-
behandling och kostnadseffektivitet när de för att förbättra de digitala 
färdigheterna hos invånarna utvecklar och underhåller dataterminaler-
na och utvecklar och sköter rådgivnings- och handledningstjänsterna i 
samarbete med frivilligorganisationer.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Joonas Pekkanen, projektchef, telefon: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Digineuvontaa tarjoavat virastot
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 169

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Esittelijän perusteluihin lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Kontupisteen palveluja käyttä-
neitä asukkaita ohjataan siirtymävaiheessa kaupungin toimesta aktiivi-
sesti niiden palveluiden piiriin, joita tällä hetkellä on digitaalisten valmi-
uksien mahdollistamiseksi sekä huolehditaan matalasta kynnyksestä 
asiakkaiden neuvonnassa. Itä-Helsingissä Kontupistessä pitkään ko-
keiltuja ja hyväksi havaittuja digitaalisen syrjäytymisen toimintamalleja 
levitetään muualle kaupunkiin mm. kirjastoissa."

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale:

Päätösesityksestä poistetaan kappale (13):

"Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut siirtyminen verkkopo-
hjaisiin ns. pilvipalveluihin. Verkkopohjaisia sähköposti- ja kotisivujen 
ylläpitopalveluita on saatavilla ilmaiseksi eikä palvelimen ylläpito tätä 
toimintoa varten ole enää tarkoituksenmukaista. Lisäksi kaupungin-
kanslian ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää yksittäistä palvelinta 
nykytilanteessa, kun vapaasti käytössä olevia asiakaspäätteitä on tar-
jolla monissa virastojen toimipisteissä kuten kirjastoissa, monipuolisis-
sa palvelukeskuksissa, nuorisotaloissa, asukastaloilla ja työväenopi-
stolla. Lisäksi yhä useammalla on käytössään oma kannettava tai mo-
biililaite, jonka käytössä tarvitsevat neuvontaa."
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Esittelijän perusteluiden loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä Kontupisteen tarjoamien digipalvelu-
jen, asiakaspäätteiden ja tietotekniikan tuen jatkamista. Kontupisteen 
toiminta täydentää kaupungin eri toimialojen digipalveluja matalan kyn-
nyksen toiminnalla, johon yhdistyy vertaistukea, syrjäytymistä ehkäise-
vää toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupun-
ki voi tukea tällaista toimintaa joko jonkin toimialan yksikön (esim. sote 
tai kirjasto) kautta, tarjoamalla laitteita tai tukemalla Kontupisteen toi-
minnan jatkumista jonkin järjestön toimesta."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Sanna Vesikansan ja Kaarin Taipaleen vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotus
EI-ehdotus: Kaarin Taipaleen vastaehdotus

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Hannu 
Oskala, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki, Mika Raatikai-
nen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Sanna Vesikansan 
vastaehdotuksen ääniin 9 - 6.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Las-
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se Männistö, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi 
Torsti, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Kaarin Taipale

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 
14 - 0 (1 tyhjä).

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 15.12.2016 § 132

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Hakasen ym. aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyk-
sen digitaalisten palvelujen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja 
Mellunkylän Mellarissa ja toivotaan niille jatkoa.

Nuorisolautakunta pitää digisyrjäytymisen ehkäisyä  ja matalan kynnyk-
sen digipalvelujen turvaamista tärkeinä asioina. Kontula ja Mellunkylä 
ovat tilastotietojen ja nuorisoasiainkeskuksen kokemuksen mukaan alu-
eita, joille erityisen tuen kohdentaminen on mielekästä. Mahdollisuus 
osallistua yhteiskuntakeskusteluun ja käyttää peruspalveluja vähentää 
syrjäytymisen riskiä ja lisää integraatiota yhteiskuntaan. Kaupungin 
näkökulmasta tämän tyyppisiä palveluja tulee kuntalaisten yhdenvertai-
suuden varmistamiseksi olla tarjolla myös Kontulaa ja Mellunmäkeä 
laajemmin koko kaupungin tasolla. 

Digitaaliset palvelut ovat nopeasti vakiinnuttaneet asemansa keskei-
senä väylänä sekä yhteiskunnan peruspalveluihin että osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen kuntalaisten arjessa. Perustaitojen varmistaminen ja 
kynnyksen madaltaminen heikon valmiustason omaaville henkilöille on 
tärkeää. Digitaalisten valmiuksien lisääminen edistää myös kaupungin 
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ja koko julkishallinnon palvelujen sähköistämistä, mikä luo edellytyksiä 
pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle ja innovatiivisuudelle.

Nuorisolautakunta näkee runsaasti mahdollisuuksia digitaalisuuden 
edistämisessä vertaistuen keinoin. Lähivuosina nuorisotyön palveluko-
konaisuudessa sekä koko kulttuuri- ja vapa-ajan toimialalla panoste-
taan vahvasti nuorisotyön digitalisaatioon ja luodaan nuorille mahdolli-
suuksia tuoda esille ja käyttää omia vahvuuksiaan. Monihallinnollisia 
kehittämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia tulee tässä kehitystyössä 
tarkastella ennakkoluulottomasti.

Kontupisteen ja Mellarin asiakaskunta painottuu vanhempiin ikäryhmiin, 
eikä kumpikaan toimintapiste siten palvele suoraan nuorisoasiain-
keskuksen keskeistä kohderyhmää. 

Nuorten palveluissa digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy liittyy nuoriso-
työn sisältöihin niiden yhtenä osana. Näin nuorisoasiainkeskus ei anna 
omissa toimipisteissään nuorille kohdennettua digitaalista neuvontaa.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipalvelujen ja 
Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan, tarvittaessa nykyiset tilat kor-
vaavassa tilassa. Nuorisolautakunta toivoo, että vastaavanlaista toimin-
taa voidaan tuottaa muuallakin kaupungissa kuntalaisten yhdenvertais-
ten digipalvelujen varmistamiseksi. Samalla lautakunta toteaa, että 
Mellunmäessä tuotettavan kaltaista syrjäytymisen ehkäisemiseen, ver-
taistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa digipalvelua 
ei voi korvata pelkästään yleisillä digipalveluilla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Hannu-Pekka Polttila, osastopäällikkö, puhelin: 310 71612

hannu-pekka.polttila(a)hel.fi
Esa Härkönen, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 89030

esa.harkonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 316

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esit-
telijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen 
ym. valtuustoaloitteesta riittävien resurssien varaamisesta asiakkaiden 
käyttöön tarkoitettuihin tietokoneisiin ja muihin laitteisiin sekä tarvittaes-
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sa tekniseen tukeen ja neuvontaan Kontupisteen ja Mellarin kulttuuri- ja 
vapaa-ajankeskuksissa:

”Sähköisiä palveluja ja digitalisaatiota kehitettäessä on sosiaali- ja ter-
veysviraston digisuunnitelman mukaisesti tärkeää varmistaa, että kaikil-
la väestöryhmillä on mahdollisuus käyttää myös näitä palveluja. Tätä 
varten sosiaali- ja terveysvirasto on hankkinut omiin asiakaspalvelupis-
teisiinsä työasemia kuntalaisten ja asiakkaiden käyttöön. Kontupiste ja 
Mellari eivät ole sosiaali- ja terveysviraston toimipisteitä, joten sosiaali- 
ja terveysvirasto ei hanki näihin toimipisteisiin tietokoneita.

Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kon-
tupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat 
määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja 
vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja 
syrjäytymisen ehkäisemistä.

Työasemien lisäksi on tärkeää, että kuntalaisille ja asiakkaille on järjes-
tetty myös tukea ja opastusta sähköisten palvelujen käyttöön. Tällä het-
kellä Helsingin kaupungin palvelukeskus tarjoaa kaikille helsinkiläisille 
sähköisen asioinnin help desk -palvelua puhelimitse arkisin kello 8.00–
18.00. Sosiaali- ja terveysvirasto kouluttaa ja opastaa palvelukeskuk-
sen help deskin työntekijöitä virastomme sähköisten ja digitaalisten pal-
velujen neuvonnassa. Lisäksi muun muassa kirjastojen työntekijät neu-
vovat kuntalaisia sähköisten palvelujen löytämisessä ja käytössä.”

Käsittely

13.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin yksi vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Rene Hursti: Esitän, että vastaukseen toisen kappaleen jälkeen 
lisätään seuraavaa: "Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kau-
punginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietotek-
niikan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen 
ja Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yh-
teisöllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen ehkäisemistä."

Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Rene Hursti): Esitän, että vas-
taukseen toisen kappaleen jälkeen lisätään seuraavaa: "Samalla lauta-
kunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kontupisteen ja 
Mellarin digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. 
Lautakunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea 
tärkeänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen 
ehkäisemistä."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riit-
tinen, Marko Rosenholm, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Rene Hurstin vastaehdo-
tuksen äänin 11 - 0 (tyhjää 2).

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Janne Romo, tietotekniikkavastaava, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 13.12.2016 § 77

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa asiasta seuraa-
van lausunnon:

Aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyksen digitaalisten palvelu-
jen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja Mellarissa ja toivotaan 
niille jatkoa. Työväenpiston johtokunta näkee digisyrjäytymisen ehkäi-
syn tärkeänä ja myös työväenopiston toimintaan liittyvänä asiana. Kau-
pungin näkökulmasta tämän tyyppisiä palveluita tulisi tarjota myös laa-
jemmin koko kaupungin tasolla.
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Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa vuonna 2002 kulttuurikeskuksen 
hankkeena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy 
tarjoamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
jausta. Mellariin perustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. 
Kulttuurikeskus irtaantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta 2013 ja 
sen jälkeen on sosiaalivirasto maksanut tilojen vuokrat ja kaupungin-
kanslia hoitanut pisteiden teknistä ylläpitoa Lasipalatsin mediakeskuk-
sen kautta. Työväenopistolla on ollut kurssitoimintaa Mellarissa sekä 
Kontupisteessä, mutta viime vuosina on kursseja keskitetty Stoaan ja 
muihin alueen isompiin pisteisiin muun muassa aikuisille sopivien ope-
tustilojen vuoksi.

Työväenopisto tukee digisyrjäytymisen ehkäisyä järjestämällä lyhyitä ja 
pitkiä tietotekniikkakursseja ja infotilaisuuksia sekä it-opastusta kah-
deksassa työväenopiston toimipaikassa eri puolilla Helsinkiä: Kaapeli-
tehtaalla, Kanneltalossa, Malmitalossa, Opistotalossa, Oulukylätalossa, 
Pohjois-Haagassa, Silkkikutomossa ja Stoassa. Myös vuoden vaihtees-
sa avautuvassa Maunula-talossa tullaan järjestämään it-opastusta. 
Opastusta järjestetään avoimissa oppimisympäristöissä vuosittain noin 
2080 tuntia. Opistotalon Aino - avoin oppimiskeskus on arkipäivisin au-
ki 6 tuntia, muissa toimipisteissä neuvontaa on 2-4 tuntia viikossa. Neu-
vontaa annetaan kaikissa ongelmissa ja tarpeissa: erityisesti kannetta-
vien ja tablettien ongelmat, kännykkäopastus, Apple-opastus, digitaali-
sen sukututkimuksen opastus, kuvankäsittely ja videoeditointi sekä ve-
näjänkielinen yleisopastus it-asioissa. Työväenopistolla on vapaaehtoi-
sia vertaisohjaajia kahdessa omassa toimipisteessään ja neljässä kau-
punginkirjastossa. Työväenopisto tekee myös yhteistyötä niin kirjasto-
jen kuin järjestöjen, muun muassa Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys 
ENTER ry:n kanssa. Työväenopiston neuvonta ja kurssitoiminta pe-
rustuvat ajatukseen, että lyhyiden tietoiskujen sekä avoimen ja jousta-
van neuvonnan kautta kuntalaiset saavat akuutteihin tilanteisiinsa rat-
kaisuita ja motivoituvat tarvitessaan tavoitteellisemmille kursseille.

Työväenopisto järjesti vuonna 2016 yhteensä 664 atk-aiheista kurssia, 
7 659 tuntia, opiskelijoita oli noin 5000. Matalan kynnyksen infotilaisu-
uksia järjestettiin kuusi ja niihin osallistui 250 henkilöä.

Työväenopisto sai 2000-luvun alkuvuosina kuusi mikrotukihenkilön va-
kanssia nimenomaan opetuksen tueksi ja kuntalaisten atk-taitojen ke-
hittämistä varten. Heidän työhönsä on kuulunut kuntalaisten digitaitojen 
kehittäminen ja kuntalaisneuvonnan antaminen. Kasvatus- ja kou-
lutustoimialan hallinto- ja tukipalveluihin siirtynee opiston nykyiset viisi 
it-tukihenkilöä. Johtokunta esittää että kaksi it-tukihenkilöä sijoitetaan 
työväenopiston organisaatioon varmistamaan kuntalaisten tietoteknii-
kan neuvontapalvelu muutoksen yhteydessä.
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Työväenopiston johtokunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan ja toivoo samalla, et-
tä vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungissa. 
Työväenopisto on oman tehtävänsä mukaisesti tukemassa kuntalaisten 
digitaitojen kehittymistä. Mellarin ja Kontupisteen toimintaan opistolla ei 
ole suoraan osoittaa työresurssia, mutta esimerkiksi Stoassa ja Silkkik-
utomossa Herttoniemessä tällaista neuvontaa ja kurssitoimintaa on tar-
jolla.

Taustatiedot

Kaupunginkanslia on pyytänyt suomenkielisen työväenopiston johto-
kunnalta 31.12.2016 mennessä lausuntoa Yrjö Hakasen ja 46 muun 
valtuutetun valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään Kontupisteen ja Mel-
larin digipalvelujen turvaamista vuonna 2017 ja toimintamallin huo-
mioon ottamista koko kaupungin digipalvelujen suunnittelussa. Aloite 
on liitteenä 1.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, 
nuorisolautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kaupungin-
kanslian viestintä- ja tietotekniikkaosastolta.

Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.11.2016 § 111

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Hakasen aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyksen 
digitaalisten palvelujen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja Mel-
larissa ja toivotaan niille jatkoa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää digisyrjäytymisen ehkäisyä tär-
keänä asiana. Lautakunta pitää niin ikään tärkeänä tavoitteena matalan 
kynnyksen digipalvelujen turvaamista. Kaupungin näkökulmasta tämän 
tyyppisiä palveluita tulisi tasapuolisuuden nimissä olla tarjolla myös 
Kontulaa ja Mellaria laajemmin koko kaupungin tasolla. Tällä hetkellä 
Helsingin kaupungin eri hallintokunnat ja virastot antavat digineuvontaa 
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varsin laajasti yli 150 pisteessä. Kulttuurikeskus ei anna omissa toimi-
pisteissään digitaalista neuvontaa. Digitaalista matalan kynnyksen tu-
kea toteutetaan Helsingissä ”Digitaalinen Helsinki –ohjelman linjausten 
mukaisesti. 

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa v. 2002 kulttuurikeskuksen hankke-
ena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy tarjoa-
malla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta. 
Viime vuosina on laajennettu pisteen kulttuurisia sisältöjä muun muas-
sa yhteistyöllä Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Mellariin pe-
rustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. Kulttuurikeskus irtaan-
tui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta 2013, koska tämän tyyppinen ti-
etotekninen työ ei ole kulttuurikeskuksen toimintaa. Sen jälkeen on so-
siaalivirasto maksanut tilojen vuokrat ja kaupunginkanslia resursoinut 
pisteiden teknistä ylläpitoa Lasipalatsin mediakeskuksen kautta.  

Vuonna 2015 Kontupisteessä (Kontulan ostari, Mellunkylä) kävijöitä oli 
yli 50 000. Digineuvontaa ja ohjausta annettiin viikoittain ti–pe klo 9–18 
sekä la klo 10–15. Päivittäin annetiin lyhytmuotoista neuvontaa sähkö-
isten palvelujen käytössä, mobiililaitteiden toiminnasta, tulostuksesta 
yms. Keskimäärin 3–5 kertaa päivässä annetiin apua vaikeampiin ong-
elmiin, jolloin neuvonnan kesto palveluun varatussa huoneessa n. 15 
minuutista pariin tuntiin.  Ongelmat koskivat tietoturvaa tai haittaohjel-
mia, sähköisten palveluiden käytön opettelua, ohjelmien käyttöä ja lait-
teiden ohjelmisto-ongelmien ratkaisemista. Vuonna 2015 kahdenkeski-
siä neuvontatilaisuuksia kirjattiin noin 600. 

Kontupiste antaa viikoittain ohjausta asiakkaille, jotka kertovat tulleensa 
Lähiöasemien tai kirjastojen opastuksella Kontupisteeseen, koska en-
sin mainittujen resurssit eivät ole riittäneet ongelmien ratkaisuun. Kon-
tupisteen lisäksi Lasipalatsin Mediakeskus antaa digineuvontaa myös 
Mellupisteessä. Siellä kävijöitä vuonna 2015 oli arviolta noin 17 000. 

Kontupisteen ja Mellupisteen asiakaskoneiden (yhteensä 24 kpl) poisto 
lisää osaltaan painetta kirjastolle, varsinkin Kontulan kirjastolle, jonka 
ASKO (asiakastyöasema) -kapasiteetti on jo nyt kovassa käytössä. Kir-
jaston näkökulmasta onkin tärkeää että tietokoneita ja digineuvontaa 
olisi tarjolla myös muualla kuin kirjaston tiloissa. Kirjaston palvelinkapa-
siteetti on myös rajallinen, samoin kuin henkilökunnan mahdollisuus 
tarjota opastusta. Kontupisteellä on myös oma vaikutuksensa koko 
Kontulan ostoskeskuksen profiloitumisen ja vetovoimaan. 

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkua ollaan käynnistämässä. 
Sosiaalivirasto on jo luopunut palvelupisteestään Mellarissa. 
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Ostoskeskuksen purku saattaa estää myös nykymuotoisten digipalvelu-
iden tuottamisen Mellarissa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan. Lautakunta toivoo, 
että vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungis-
sa. Samalla lautakunta toteaa, että tällaista syrjäytymisen ehkäisemi-
seen, vertaistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa di-
gipalvelua ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muilla yleisillä digipal-
veluilla. 

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellunmäen kirjasto- 
ja kulttuuripalvelut voidaan turvata osoittamalla uudet tilat esimerkiksi 
monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voi jatkaa toimintaan-
sa. Tällä ratkaisulla on kiire, koska nykyiset Mellarin tilat pitää tyhjentää 
jo keväällä talon purkamisen takia. 

Käsittely

15.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Ehdotan, että lausunnon loppuun lisätään:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan. Lautakunta toivoo, 
että vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungis-
sa. Samalla lautakunta toteaa, että tällaista syrjäytymisen ehkäisemi-
seen, vertaistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa di-
gipalvelua ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muilla yleisillä digipal-
veluilla. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Ehdotan, että lausunnon loppuun lisätään:

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellunmäen kirjasto- 
ja kulttuuripalvelut voidaan turvata osoittamalla uudet tilat esimerkiksi 
monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voi jatkaa toimintaan-
sa. Tällä ratkaisulla on kiire, koska nykyiset Mellarin tilat pitää tyhjentää 
jo keväällä talon purkamisen takia. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.
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Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
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§ 143
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om slopande 
av alternativet blankt på röstningsknapparna

HEL 2016-013840 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Behandling

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten René Hursti fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att alternativet blankt 
slopas på knapparna i mötessystemet. 

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att alternativet blankt slopas på knapparna i mötessyste-
met.

Ja-röster: 73
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettsch-
neider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ma-
ritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena 
Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo 
Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Rait-
tinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Tor-
sti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri
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Nej-röster: 2
Rene Hursti, Sami Muttilainen

Blanka: 8
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Hannu 
Oskala, Erkki Perälä, Jukka Relander, Wille Rydman

Frånvarande: 2
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att röstningsalternativet blankt ("tyhjä" på knappen) ska slopas och 
bara ja och nej ("jaa" och "ei") användas. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen påpekar att det i 59 § (Omröstning) i gamla kommunal-
lagen (365/1995) endast anges att "ja" och "nej" ska vara omröstnings-
alternativ. Detsamma anges i 104 § (Omröstning) i nya kommunallagen 
(410/2015). I regeringens proposition med förslag till kommunallag (RP 
192/1994) betonas dock att ledamöter i organ i allmänhet också kan 
rösta blankt. Enligt vedertagen praxis har förtroendevalda rätt att avstå 
från att rösta genom att rösta blankt. Blanka röster beaktas inte då rös-
terna räknas för att det förslag som har fått flest röster ska fås fram. 
Enda begränsningen i fråga om att rösta blankt är enligt både gamla 
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och nya kommunallagen att det förslag som ordföranden har röstat för 
vinner då rösterna faller lika – ordföranden måste i detta fall ta ställning 
till förslaget genom att rösta ja eller nej.

Stadsstyrelsen påpekar vidare att följande ingår i 12 § i grundlagen 
"Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framfö-
ra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden ut-
an att någon i förväg hindrar detta." En förtroendevald bör vara fri att 
uttrycka sin åsikt och följaktligen kunna avstå från att rösta.

Det finns två prejudikat från högsta förvaltningsdomstolen om att rösta 
blankt (HFD 1976 II 23, HFD 1976 II 32). Enligt båda har en förtroende-
vald rätt att rösta blankt. Rättspraxis är fortfarande densamma.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 170

HEL 2016-013840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
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tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 144
Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utvidgning av 
HRT:s studeranderabatter

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att ök-
ningen av kostnadseffeken i hela HRT-området utreds utifrån att 
studeranderabatterna utvidgas att gälla för studerande över 30 år 
och äldre och för personer i läroavtalsutbildning. (Vesa Korkkula)

Behandling

Ledamoten Vesa Korkkula understödd av ledamoten Veronika Honka-
salo föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att 
ökningen av kostnadseffeken i hela HRT-området utreds utifrån 
att studeranderabatterna utvidgas att gälla för studerande över 
30 år och äldre och för personer i läroavtalsutbildning.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet 
att ökningen av kostnadseffeken i hela HRT-området utreds utifrån att 
studeranderabatterna utvidgas att gälla för studerande över 30 år och 
äldre och för personer i läroavtalsutbildning.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
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ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Re-
lander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wall-
gren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Maritta Hyvärinen, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Ryd-
man

Blanka: 27
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschnei-
der, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, 
Ville Jalovaara, Helena Kantola, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavo-
lainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 2
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att studeranderabatten ska utvidgas att gälla för studerande över 30 år, 
personer i läroavtalsutbildning och personer i handledande utbildning 
för grundläggande yrkesutbildning (Valma).

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

HRT:s styrelse har 10.12.2013 beslutat om biljetterna för barn och 
unga och 16.6.2015 om principerna för biljettpriserna, kundgrupperna 
och rätten att resa utan biljett i den nya bågmodellen. Rabattgrunderna 
för studerande och andra specialgrupper är gemensamma för hela 
HRT-området.

I bågmodellen gäller studeranderabatten för studerande i 18–29 års ål-
der. Personer i handledande utbildning för grundläggande yrkesutbild-
ning Valma, som tas upp i motionen, är redan i nuläget berättigade till 
studerandebiljett om de inte har fyllt 30 år.

Beslut som gäller biljett- och tariffsystemet hör till HRT. HRT har med-
delat att samkommunen inte tillstyrker utvidgningen av studerandera-
batten till studerande som fyllt 30 år och personer i läroavtalsutbildning 
i enlighet med motionen. HRT:s utlåtande utgör bilaga 2.

Stadsstyrelsen anser att grunderna för beviljande av studerandebiljett 
inte behöver ändras. Om rabatträttigheterna utvidgas måste minskning-
en i biljettinkomsterna täckas genom att öka de betalningsandelar som 
medlemskommunerna finansierar genom skattemedel, genom att höja 
biljettpriserna för andra passagerare eller genom att minska trafikutbu-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 171

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2016 § 357

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

HSL-alueella ollaan ottamassa käyttöön uusi tariffijärjestelmä (ns. kaa-
rimalli), jossa kuntarajojen sijaan vyöhykerajat perustuvat ensisijaisesti 
etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL, joka vastaa joukkoliikenteen 
suunnittelusta ja järjestämisestä Helsingin seudulla, päättää myös käy-
tettävästä taksa- ja lippujärjestelmästä. Uutta tariffijärjestelmää val-
mistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla 
periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiske-
lijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteita. 

HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen 
hinnoitteluperiaatteet, asiakasryhmät ja oikeudet matkustaa ilman 
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lippua. Tehdyt päätökset valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa 
ja muutoksista pyydettiin jäsenkunnilta lausunnot.

Helsingin kaupunginhallitus on 16.9.2013 ja 11.5.2015 antanut lausun-
tonsa HSL:n uudesta tariffijärjestelmästä. Kaupunginhallituksella ei ollut 
huomautettavaa HSL:n tekemiin opiskelijalippujen määrittelyihin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa omalta osaltaan, että opiskelijali-
pun myöntämisperusteita ei ole tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia 
laajennettaisiin, lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan li-
säämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nosta-
malla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tar-
jontaa.

Aloitteessa mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mentava koulutus) piirissä olevat ovat oikeutettuja opiskelijalippuun, 
mikäli ovat alle 30 vuotiaita.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 145
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om användning 
av Kronbroarna nattetid för kollektivtrafik

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att då användningen av Kronbroarna 
planeras, utreds också möjligheten att tidtabellerna för spår-
vagnslinjen till Degerö granskas med tanke på möjligheten att 
ersätta nattbussar i området med nattspårvagnar. (Tuomas Ran-
tanen)

Behandling

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Risto Rautava fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det i utredningarna 
om Kronbroarna fortfarande hålls kvar som en möjlighet att utöver trafik 
med räddningsfordon trafikera med elbussar och taxibilar nattetid, då 
spårvagnstrafiken ligger nere. På detta sätt blir den dyra broinveste-
ringen utnyttjad dygnet runt. 

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ 

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Motionen återremitteras för ny beredning utgående från 
att det i utredningarna om Kronbroarna fortfarande hålls kvar som en 
möjlighet att utöver trafik med räddningsfordon trafikera med elbussar 
och taxibilar nattetid, då spårvagnstrafiken ligger nere. På detta sätt blir 
den dyra broinvesteringen utnyttjad dygnet runt.

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa 
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Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pet-
ra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 37
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Helena 
Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimatti-
la, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mi-
ka Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo

Blanka: 1
Ville Jalovaara

Frånvarande: 4
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Jessica Karhu 
föreslog under diskussionen följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att då användningen av Kronbroar-
na planeras, utreds också möjligheten att tidtabellerna för spår-
vagnslinjen till Degerö granskas med tanke på möjligheten att 
ersätta nattbussar i området med nattspårvagnar.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ledamoten Tuomas Rantanens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att då användningen av Kron-
broarna planeras, utreds också möjligheten att tidtabellerna för spår-
vagnslinjen till Degerö granskas med tanke på möjligheten att ersätta 
nattbussar i området med nattspårvagnar.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 59
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Lau-
ra Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Maritta Hyvärinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, 
Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari 
Mäkimattila, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, 
Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 18
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, 
Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman

Frånvarande: 8
Paavo Arhinmäki, Sirkku Ingervo, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Na-
sima Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomas Rantanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 27 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det ska utredas på vilka villkor bussar och taxibilar kan tillåtas 
använda Kronbroarna nattetid.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att broförbin-
delserna i projektet Kronbroarna görs körbara bara för utryckningsfor-
don för brådskande uppdrag. Spårvägsområdet kommer inte att se ut 
som en vanlig gata utan anslutningspunkterna till gatunätet görs såda-
na att det inte verkar finnas någon körförbindelse till broarna. Meningen 
är att förebygga att fordonstrafik oavsiktligt hamnar till broarna och göra 
det klart att det inte är fråga om en allmän körförbindelse. Okontrollerad 
fordonstrafik på broförbindelserna utgör en risk för spårvägstrafikens 
säkerhet och smidighet.

Kronbroarnas broavsnitt från Havshagen till Knekten och från Knekten 
via Högholmen till Kronbergsstranden trafikeras med spårvagnar dagli-
gen kl. 5.30–1.30. Också utanför trafikeringstiderna är trafikkörningar 
möjliga på spårvägen med anledning av materielförflyttningar mellan 
depåer, utbildningskörningar och underhåll av spårvägen och materie-
len.

Om regelbunden fordonstrafik tilläts på bron, om än bara nattetid, skul-
le detta förutsätta att trafikarrangemangen på rutten förverkligas gatu-
liknande så att de möjliggör regelbunden fordonstrafik. Det skulle också 
vara nödvändigt att ändra gaturummets dimensionering enligt for-
donstrafikens krav. Man förbereder sig inte på detta i planeringen. Att 
tillåta fordonstrafik på förbindelsen ökar dessutom behovet att under-
hålla spårvägen och kostnaderna för detta.

Gatuförbindelsen till Degerö via Hertonäs är tillgänglig dygnet runt och 
saknar rusningar nattetid. Att låta buss- och taxitrafiken att köra längs 
broarna skulle göra det snabbare att komma speciellt till Kronbergs-
strandens område, men i andra delar av Degerö skulle inverkan bli 
mindre.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 172

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

20.02.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

"Palautetaan aloite uudelleen valmisteltavaksi niin, että Kruunusiltoja 
koskevissa selvityksissä pidetään edelleen mukana pelastusajoneuvoli-
ikenteen lisäksi mahdollisuus sähköbussien ja taksien liikennöintiin sil-
lalla yöaikaan, jolloin ei ole raitiovaunuliikennettä. Näin kallis siltainve-
stointi saadaan käyttöön ympärivuorokautisesti."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Han-
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nu Oskala, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikan-
sa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.12.2016 § 490

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kruunusillat -hankkeen toteutus perustuu raitiotien yleissuunnitelmaan. 
Aloite liittyy liikennesuunnitelma-asioihin, jotka ovat kaupunkisuunnitte-
luviraston vastuulla.

Toteutukseen tähtäävässä suunnittelussa ei ole otettu huomioon taksi-
en tai linja-autojen liikennöintiä siltayhteyksillä Merihaasta Nihtiin ja 
Nihdistä Korkeasaaren kautta  Kruunuvuorenrantaan. Suunnitteluratka-
isuilla on pyritty siihen, ettei ajoneuvoliikenne ohjautuisi näille osuuksil-
le.

Ajoneuvoliikenteen melulla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Korkea-
saaren eläinten elinolosuhteisiin etenkin yöaikaan. Näitä vaikutuksia ei 
ole tutkittu.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 201

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuustolle koskien Seija Muurisen valtuustoaloitetta, että 
Kruunusilloilla selvitetään millä ehdoilla silloilla voidaan sallia yöaikaan 
bussi- ja taksiliikenne.

Kruunusillat -hankkeen siltayhteyksistä tehdään ajokelpoisia hälytysajo-
neuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Liikennesuunnittelussa on tavoitte-
ena tehdä liitoskohdat katuverkkoon sellaisiksi, ettei silloille näytä johta-
van ajoreittiä; raitiotiealueesta ei tehdä normaalin kadun näköistä. Tar-
koituksena on ehkäistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksymistä silloille 
ja tehdä selväksi ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Siltayhteyksillä hal-
litsemattomasti kulkeva ajoneuvoliikenne on riski raitioliikenteen tur-
vallisuudelle ja sujuvuudelle. Hälytys- ja kunnossapitoajoneuvojen osal-
ta riskiä vähentää yhteydenpito raitioliikenteen ohjauskeskukseen ja 
kuljettajille. Kruunuvuorenrannan ja keskustan välinen joukkoliikenne 
perustuu pitkälti raitiotieliikenteelle, minkä vuoksi mahdollinen häiriö tai 
onnettomuustilanne yöaikaankin voisi heijastua pitkälle ja vaikuttaa 
aamun liikenteen luotettavuuteen. 

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30, eli liikennettä on varhaisaamusta yö-
hön asti. Ainoastaan ns. aamuyön liikenne Laajasaloon on suunniteltu 
hoidettavan Herttoniemen kautta kulkevin bussilinjoin. Liikennöintiajan 
ulkopuolellakin radalla voidaan ajaa kalustosiirtoja varikoiden välillä, 
koulutusajoja sekä raitiotien ja kaluston kunnossapitoon liittyvää liiken-
nettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa selvästi katumaisina. 
Katutilan mitoitus tulisi muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukai-
seksi, kun nyt mitoitus on tehty raitioliikenteen vaatimusten mukaan. 
Esimerkiksi Korkeasaaren pysäkin kohdalla pysäkkikorokkeiden väli-
nen tila on 5,5 metriä, mikä ei mahdollista kahden linja-auton sujuvaa 
kohtaamista. Vastaavasti myös liikenteenohjauksessa tulisi ottaa huo-
mioon reittiä käyttävä ajoneuvoliikenne, mikä tekisi järjestelyistä moni-
mutkaisempia ja aiheuttaisi lisäkustannuksia alueen valvonnan suh-
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teen. Katumaisen väylän toteuttaminen silloille tekisi yhteydestä hou-
kuttelevamman reitin myös luvattomalle ajoneuvoliikenteelle, myös rai-
tiotien liikennöintiaikoina.

Ajoneuvoliikenteen tuominen yhteydelle kasvattaisi raitioradan kun-
nossapitotarvetta ja kustannuksia. Ajoneuvoliikenne vaatii säännöllistä 
liukkaudentorjuntaa, kuten suolausta ja hiekoitusta, joita raitiotiellä väl-
tetään. Hiekka tukkii kiskouria ja vaihteita, minkä vuoksi kiskourat, kis-
konliikuntalaitteet ja suistumisurat vaatisivat huomattavasti suurempaa 
kunnossapitotarvetta. Suola rasittaa kiskoja ja lyhentää niiden elinkaar-
ta. Lisäksi ajoneuvoliikenne rasittaa suuresti sillan sekä radan pääl-
lysrakenteita ja aiheuttaa urapaikkausta kapealla ajoväylällä jopa parin 
vuoden välein. Talviaikana nastarenkaat rasittavat kiskon pintaa ja li-
säävät kiskojen ylläpitohionnan tarvetta ja siten ylläpitokustannuksia.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen sil-
toja pitkin nopeuttaisi matkoja erityisesti Kruunuvuorenrannan alueelle, 
muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Näillä perusteluilla Helsingin kaupungin liikennelaitos katsoo, ettei Kru-
unusillat-yhteyden siltaosuuksien käyttöä ole tarkoituksenmukaista sal-
lia bussi- ja taksiliikenteelle edes yöaikaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Topias Pihlava, projektipäällikkö, puhelin: 310 35471

topias.pihlava(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016 § 407

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Hankenumero 5264_61

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen han-
kesuunnitelman ja raitiotien yleissuunnitelman.

Kruunusillat-hankkeen siltayhteyksistä Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä 
Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan tehdään ajokelpoisia häly-
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tysajoneuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Liikennesuunnittelussa on ta-
voitteena tehdä liitoskohdat katuverkkoon sellaisiksi, ettei silloille näytä 
johtavan ajoreittiä; raitiotiealueesta ei tehdä normaalin ajettavan kadun 
näköistä. Tarkoituksena on ehkäistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksy-
mistä silloille ja tehdä selväksi, ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Sil-
tayhteyksillä hallitsemattomasti kulkeva ajoneuvoliikenne on riski raitio-
liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle. Hälytys- ja kunnossapitoajo-
neuvojen osalta riskiä vähentää yhteydenpito raitioliikenteen ohjaus-
keskukseen ja kuljettajille.

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30, eli liikennettä on varhaisaamusta yö-
hön asti. Ainoastaan ns. aamuyön joukkoliikennepalvelu Laajasaloon 
on suunniteltu hoidettavan Herttoniemen kautta kulkevin bussilinjoin. 
Liikennöintiajan ulkopuolellakin radalla voidaan ajaa kalustosiirtoja vari-
koiden välillä. Sillalla voi myös olla kyseiseen ajankohtaan raitiotien 
kunnossapitoon liittyvää liikennettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa katumaisina ja 
säännöllisen ajoneuvoliikenteen mahdollistavina. Katutilan mitoitus tuli-
si muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukaiseksi, kun nyt mitoitus 
on tehty raitioliikenteen vaatimusten mukaan. Esimerkiksi Korkeasaa-
ren pysäkin kohdalla pysäkkikorokkeiden välinen tila on 5,5 metriä, 
mikä ei mahdollista kahden linja-auton sujuvaa kohtaamista. Vastaa-
vasti myös liikenteenohjauksessa tulisi ottaa huomioon reittiä käyttävä 
ajoneuvoliikenne, mikä tekisi järjestelyistä monimutkaisempia. Ajoneu-
voliikenteen tuominen yhteydelle kasvattaisi raitioradan kunnossapi-
totarvetta ja -kustannuksia. Katumaisen väylän toteuttaminen silloille 
tekisi yhteydestä houkuttelevamman reitin myös luvattomalle ajoneuvo-
liikenteelle raitiotien liikennöintiaikoina.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen 
Kruunusillat-yhteyden uusia siltoja pitkin nopeuttaisi matkoja Kruunuvu-
orenrannan alueelle, muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Näillä perusteluilla kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei Kruunusil-
lat-yhteyden siltaosuuksien käyttöä ole tarkoituksenmukaista sallia bus-
si- ja taksiliikenteelle, edes yöaikaan.

15.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
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Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 128

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Seija Muurisen valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa aloitteesta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi
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§ 146
Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om fler bänkar i Ot-
to-Iivari Meurmans park

HEL 2016-010119 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten René Hursti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten René Hursti och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Otto-Iivari Meurmans park i Kottby ska få fler bänkar och en toalett.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att byggnadskon-
toret utreder i samarbete med den intilliggande Kottby lågstadieskola 
möjligheterna att öka antalet bänkar i parken. Byggnadskontoret ökar 
vid behov antalet bänkar våren 2017.

I en översiktsplan över toalettnätet från 2011 föreslås det att en toalett 
ska placeras i Otto-Iivari Meurmans park eller på Pohjolaplatsen. Pla-
nen uppdateras för närvarande och den nya planen blir färdig i början 
av 2017. I planen anges en ny behovsbaserad byggordning för toalet-
terna. Byggnadskontoret har ekonomiska möjligheter till bara en ny toa-
lett om året.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 142

HEL 2016-010119 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Rene Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 § 450

HEL 2016-010119 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Penkkien lisäystä tutkitaan yhteistyössä viereisen koulun eli Kottby låg-
stadieskolan kanssa, sillä puisto toimii myös välituntipihana. Rakennus-
virasto lisää tämän jälkeen tarvittaessa keväällä 2017 penkkien määrää 
Otto-Iivari Meurmannin puistossa. 

Vuonna 2011 valmistunut Helsingin yleisen käymäläverkoston yleissu-
unnitelma käsittää tavoitteellisen suunnitelman Helsingin kantakau-
pungin pysyvästä käymäläverkostosta sekä ehdotuksen tilapäisten 
käymälöiden sijoittamisesta kaupungin keskeisimmille tapahtuma-alu-
eille. Suunnitelma pohjautuu kantakaupungin osalta Kantakaupungin 
käymäläverkoston kokonaissuunnitelmaan vuodelta 2008.

Käymäläverkoston yleissuunnitelmassa esitetään käymälän sijoittamis-
ta Otto-Iivari Meurmannin puistoon tai Pohjolan aukiolle. Käymäläver-
koston yleissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan, ja se valmistuu vuo-
den 2017 alussa. Yleissuunnitelmassa esitetään uusi, tarveperusteinen 
toteutusjärjestys käymälöille. 

Rakennusvirasto on pystynyt lisäämään käymäläverkostoa yhden yksi-
kön verran vuodessa. Rakennusviraston vastuulla olevien yleisten 
käymälöiden käyttömenot olivat vuonna 2015 noin 1,2 miljoonaa euroa. 
Yhden WC-yksikön investointikustannukset ovat keskimäärin vähän yli 
200 000 euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 147
Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om tryggande 
av förutsättningarna för fortsatt rehabiliterande fångarbete

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

Behandling

Ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Sami Muttilai-
nen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att alla som år 2016 in-
lett rehabiliterande fångarbete beviljas lönesubvention för 12 månader 
oberoende av finansieringsandelen från staten, så att ingen bir margi-
naliserad innan en ny modell/utredning har blivit gjord. I utredningen 
och i arbetet på att utveckla den nya modellen utnyttjas sakkännedo-
men hos dem som arbetat inom rehabiliterande fångarbete.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
alla som år 2016 inlett rehabiliterande fångarbete beviljas lönesubven-
tion för 12 månader oberoende av finansieringsandelen från staten, så 
att ingen bir marginaliserad innan en ny modell/utredning har blivit 
gjord. I utredningen och i arbetet på att utveckla den nya modellen ut-
nyttjas sakkännedomen hos dem som arbetat inom rehabiliterande 
fångarbete.

Ja-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Helena Kantola, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Pia Pa-
karinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Ur-
ho

Nej-röster: 50
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, 



Helsingfors stad Protokoll 5/2017 232 (296)
Stadsfullmäktige

Sj/12
01.03.2017

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

Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoi-
la, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Mäki, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, 
Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Pertti 
Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Jan D Oker-Blom

Frånvarande: 5
Tom Packalén, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale, Tho-
mas Wallgren

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ilkka Oksman, specialplanerare, telefon: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Bilagor

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Dan Koivulaakso
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Dan Koivulaakso och 37 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska trygga förutsättningarna för lyckat rehabiliterande 
fångarbete genom att fortsätta att ansöka om lönesubvention för 12 
månader också för sådana som inte fått arbetsmarknadsstöd i 300 da-
gar på grund av arbetslöshet.
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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.

Motionen behandlades av stadsstyrelsen 21.11.2016. Stadsstyrelsen 
återremitterade ärendet för ny beredning och framhöll att rehabiliteran-
de fångarbete också i fortsättningen bör finansieras i 12 månader för 
att så effektiva sysselsättningsresultat som möjligt ska nås. Stadssty-
relsen kom också med en uppmaning om att anställda skulle höras un-
der den fortsatta beredningen för att verksamheten skulle fås bedömd. 

Stadsstyrelsen påpekar att det rehabiliterande fångarbetet består av 
två faser. I första fasen utför fångarna fångarbete medan de är i öppet 
fängelse, och staden betalar då lön till dem. Detta fångarbete utförs in-
te på basis av ett arbetsavtal och kan därför jämföras med arbetslös-
het. Största delen av fångarna kan följaktligen anvisas arbete med lö-
nesubvention efter att ha blivit frigivna. Andra fasen av det rehabilite-
rande fångarbetet börjar med andra ord vid frigivningen. Fångarna ar-
betar i båda faserna på en byggarbetsplats i Stansvik. Detta har an-
setts främja en lyckad övergång till ett liv i frihet och öka chansen att li-
vet fortsätter utan kriminalitet. Social- och hälsovårdsverket ger de 
fångar som blir frigivna rehabiliteringshandledning för att hjälpa dem att 
anpassa sig i samhället.

Det uppstod problem rörande perioden med lönesubvention för rehabi-
literande fångarbete hösten 2015 i och med att arbets- och näringsby-
råns anslag tog slut mitt under året och de senare beviljade tilläggsan-
slagen kanaliserades till sådana som fått passivt arbetsmarknadsstöd i 
300 dagar. En del av fångarna hörde inte till målgruppen. Det rehabili-
terande fångarbetet fortsatte efter ett kort uppehåll trots att lönekostna-
derna undantagsvis helt och hållet måste täckas med stadens syssel-
sättningsanslag.

Det rehabiliterande fångarbetet bereddes som ett program för drygt tio 
år sedan av social- och hälsovårdsverket och dåvarande Brottspå-
följdsverket (nu Brottspåföljdsmyndigheten), och varken sysselsätt-
ningsmålen eller dåvarande arbetsförvaltningens anvisningar är beak-
tade i programmet. Målen för det rehabiliterande fångarbetet är där 
uppställda med fokus på rehabilitering och färre återfall i brott. Resulta-
ten har varit goda vad dessa mål beträffar.

Riktlinjerna för att utnyttja lönesubvention baserar sig däremot på sys-
selsättningsmålen. Också efter perioden med lönesubvention för reha-
biliterande fångarbete är 80 % arbetslösa, med andra ord är effekten 
svag från sysselsättningssynpunkt. En av orsakerna till det dåliga resul-
tatet är att de som utför rehabiliterande fångarbete i regel är svagt utbil-
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dade och därför har extra svårt att komma in på den nuvarande arbets-
marknaden.  

Den period med lönesubvention som tidigare beviljats fångar inom pro-
grammet rehabiliterande fångarbete varar i 12 månader och är följaktli-
gen längre än den period som beviljats andra som arbetar hos staden. 
År 2017 får andra arbetslösa en period med lönesubvention på högst 8 
månader hos staden.

Beloppet och tiden för den statliga lönesubventionen baserar sig på hur 
länge arbetslösheten har varat. Arbete med lönesubvention hos staden 
förkortar maximitiden för lönesubvention och minskar således stödet för 
fortsatt sysselsättning. Lagen om offentlig arbetskrafts- och företags-
service ändrades 1.1.2017 på så sätt att maximitiden för lönesubven-
tion i regel är 12 månader i stället för 24. Ändringen innebär att en peri-
od med lönesubvention på 12 månader hos staden gör det helt omöjligt 
att bevilja lönesubvention för ett följande anställningsförhållande. Det är 
inte motiverat att alla subventionsmånader används hos staden om det 
är osannolikt att personen i fråga blir anställd inom stadens organisa-
tion. Om hela den statliga lönesubventionen används hos staden för-
sämras möjligheterna att därefter bli sysselsatt i den privata eller den 
tredje sektorn, vilket inte är ändamålsenligt.

Det är meningen att perioden med lönesubvention ska resultera i yr-
keskompetens som behövs på den öppna arbetsmarknaden. De som 
utför rehabiliterande fångarbete bör erbjudas fler möjligheter till kompe-
tensutveckling. Bästa sättet att främja sysselsättningen är att redan i 
början kartlägga hurdana tjänster som behövs och sedan ordna syssel-
sättningsfrämjande tjänster utifrån behovet. För närvarande är tjänster 
som är fastslagna i förväg, arbete med lönesubvention, det enda som 
kan erbjudas.  

Social- och hälsovårdsverket, stadskansliets näringslivsavdelnings en-
het sysselsättningstjänster och Brottspåföljdsmyndigheten kommer år 
2017 att utvärdera och reformera hela tjänsteprocessen inom det reha-
biliterande fångarbetet. Under beredningen utreds möjligheten att er-
bjuda dem som utför rehabiliterande fångarbete exempelvis tjänster ba-
serade på lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sys-
selsättningen. Dessa personer får då tillgång till alla stadens sysselsätt-
ningstjänster. Anställda hörs under beredningen. 

Den nya verksamhetsmodellen presenteras för stadsstyrelsens nä-
ringslivssektion hösten 2017 samtidigt som riktlinjer för perioder med 
lönesubvention. Innan de nya riktlinjerna träder i kraft ordnas det, förut-
satt att staten beviljar lönesubvention, arbete med lönesubvention i 
sammanlagt 12 månader för dem som år 2016 började utföra rehabili-
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terande fångarbete i ett anställningsförhållande med lönesubvention. 
För alla andra gäller de gemensamma riktlinjerna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ilkka Oksman, specialplanerare, telefon: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Bilagor

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 173

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

21.11.2016 Palautettiin

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi
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§ 148
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om förläng-
ning av simhallarnas öppettider

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Ledamoten Tuomo Valokainen och 22 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att möjligheten att förlänga öppettiden till kl. 24.00 exempelvis i 
Nordsjö simhall ska undersökas.

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 idrottsnämnden och Urheilu-
hallit Oy/Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Idrottsnämnden meddelar att den inte tillstyrker förslaget i motionen ef-
tersom en förlängning av simhallarnas öppettider medför avsevärda 
merkostnader vad personalkostnaderna beträffar. En kostnadsökning 
är inte beaktad i budgeten, och de disponibla resurserna räcker inte till.

Fyra av simhallarna i Helsingfors drivs av idrottsverket (Östra centrum, 
Jakobacka, Britas och Georgsgatan), sju drivs av Urheiluhallit Oy, som 
hör till stadskoncernen (Berghäll, Gårdsbacka, Malm, Backasbrinken, 
Brobacka, Tölö och Nordsjö), och två är privata (Haga och Drumsö).  

Öppettiderna för simhallarna bestäms utifrån att de ska vara mångsidi-
ga och lämpliga för olika målgrupper i så stor utsträckning som möjligt: 
enskilda besökare, simsällskap, skolelever, deltagare i vattengymnas-
tik, specialgrupper och sådana som får simundervisning.  

Första våningen i Georgsgatans simhall är öppen måndag kl. 12.00–
21.00, tisdag–fredag kl. 6.30–21.00 och lördag–söndag kl. 7.00–21.00. 
På måndagsmorgnarna städas den grundligt. Andra våningen är öppen 
tisdag–söndag kl. 13.00–21.00. Den städas grundligt på måndagarna 
och är därför stängd då. Tisdag–söndag utförs underhållsstädning på 
morgnarna.

Britas simhall är öppen för allmänheten måndag, onsdag, torsdag och 
fredag kl. 7.00–20.30. Klubbar kan träna till kl. 22.30 de här dagarna. 
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På tisdagarna är öppettiden för allmänheten 7.00–19.00, och klubbar 
får ha simpass ända till kl. 22.30. Under veckosluten får allmänheten 
simma kl. 9.00–17.00, och tiden fram till kl. 22.30 är reserverad för klub-
bar. 

Östra centrums simhall är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag 
kl. 6.15–22.00, torsdag kl. 11.00–22.00 och veckoslut kl. 7.00–22.00.

Jakobacka simhall är öppen tisdag kl. 14.00–22.00, onsdag–fredag 
kl. 6.15–8.00 och 14.00–20.30 och veckoslut kl. 11.00–18.00. Vardagar 
kl. 8.00–14.00 är hallen reserverad för simundervisning som lågstadie-
elever ska få enligt läroplanen. kl. 14.00–22.00 på måndagarna och 
kl. 9.00–11.00 under veckosluten är hallen reserverad för klubbar.

Idrottsverket förlängde hösten 2016 öppettiderna för två simhallar, Ge-
orgsgatan och Östra centrum. Simtiden för specialgrupper på sönda-
garna börjar nu en timme tidigare än förr, redan kl. 7.00. Söndagstiden 
för allmänheten börjar också en timme tidigare än förr, kl. 11.00.

Urheiluhallit Oy/Vuosaaren Urheilutalo Oy meddelar att det inte i prakti-
ken är möjligt att förlänga öppettiden till midnatt eftersom de nuvarande 
resurserna och det nuvarande understödet för anläggningar inte räcker 
till. För att åtminstone de gällande öppettiderna, i regel 6.15–20.45 
(simtid på vardagar), ska kunna tryggas måste understödet från staden 
vara minst lika stort som nu. 

Basturna, duschrummen och omklädningsrummen i Nordsjö simhall 
städas och tvättas varje kväll efter att hallen stängts. Om basturna bör-
jade städas först efter kl. 24.00 skulle den nuvarande personaldimen-
sioneringen vara otillräcklig, och sådan vilotid per dygn som lagen krä-
ver skulle inte kunna garanteras för personalen i tvåskiftsarbete. 

Urheiluhallit Oy bedömer också att kvällstiderna skulle utnyttjas mycket 
lite. 

Antalet simhallsbesökare minskar i dagens läge betydligt efter 
kl. 20.00. Idrottsverket och Urheiluhallit Oy betonar att en förlängning 
av simhallarnas öppettider till sent på kvällen medför avsevärda mer-
kostnader vad personalkostnaderna beträffar och att de disponibla re-
surserna och budgeten inte medger en kostnadsökning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26
2 Urheiluhallit Oy lausunto.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26
2 Urheiluhallit Oy lausunto.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 143

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitte-
essaan, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa pidempi aukioloaika, klo 
24, esimerkiksi Vuosaaren uimahallissa.

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

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan ja  Urheiluhallit/Vuosaaren 
Urheilutalo Oy:n antamiin lausuntoihin.
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Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan, ettei se puolla aloitetta, sillä 
uimahallien aukioloaikojen pidentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla 
toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei 
ole varauduttu budjetissa eikä  käytettävissä olevien resurssien osalta.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).

Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahal-
likävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki ti-
istaista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tor-
staisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä har-
joitella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja 
seuravuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika 
on klo 9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itä-
keskuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Lisäksi sunnuntain eri-
tyisryhmille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pää-
sevät nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain ylei-
söuintiaikaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit/Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lausunnossa todetaan, että 
aukioloaikojen pidentäminen puoleen yöhön ei käytännössä ole mah-
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dollista nykyisillä resursseilla eikä tämän hetkisen laitosavustuksen 
puitteissa. Nykyistenkin aukioloaikojen turvaaminenkin, käytännössä 
klo 6:15 ja päättyen pääsääntöisesti klo 20:45 (arkiuintiaika), edellyttää 
kaupungin avustuksen säilyttämistä vähintään nykytasolla.

Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. 

Uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jäl-
keen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uima-
hallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisä-
kustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käy-
tettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 148

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee uimahallien aukioloaikojen pidentämistä:

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta, sillä uimahallien aukioloaikojen pi-
dentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla toisi huomattavia lisäkustan-
nuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei ole varauduttu käytettävissä 
olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).
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Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahal-
likävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Liikuntaviraston uimahallit

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki ti-
istaista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tor-
staisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä har-
joitella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja 
seuravuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika 
on klo 9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itä-
keskuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Itäkeskuksen uimahal-
lin uudet aukioloajat ovat viikonloppuisin klo 7.00 - 22.00. Edelliset au-
kioloajat olivat klo 8.00 - 22.00. Yrjönkadun uimahalli aukeaa lauantai-
sin klo 7.00, kun se ennen aukesi klo 8.00. Lisäksi sunnuntain erityis-
ryhmille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pää-
sevät nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain ylei-
söuintiaikaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit Oy:n Vuosaaren uimahalli

Vuosaaren Urheilutalo on Urheiluhallit Oy:n hallinnoima uimahalli. Ur-
heiluhallit Oy:ltä pyydetyn lausunnon mukaan aukioloaikojen pidentämi-
nen puoleen yöhön ei käytännössä ole mahdollista nykyisillä resursseil-
la eikä tämän hetkisen laitosavustuksen puitteissa.
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Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. Lisäksi julkinen liikenne esim. metro ei kulje tuohon ai-
kaan, joten myös henkilökunnan työmatkat muodostuisivat järjestelyn 
esteeksi.

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi 
klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mu-
kaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huo-
mattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole va-
rauduttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 149
Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om undervisning i 
och på samiska

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö, valtuustoaloite Kvsto 28.9.2016 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 49 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det ska utredas hur undervisningen i och på samiska kan ökas i 
grundskolan och hur undervisningen kan utvecklas långsiktigt. Dess-
utom bör det utredas hur undervisning i och på samiska kan ordnas i 
samarbete med de andra kommunerna i huvudstadsregionen och med 
City-Sámit ry. En förskola och eftermiddagsverksamhet i klubbform 
med samiska som språk föreslås också i motionen. 

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 utbildningsnämnden och 
barnomsorgsnämnden.

Utbildningsnämnden framhåller att det i konventionen om barnets rät-
tigheter är fastslaget att ett barn som tillhör en urbefolkning inte ska för-
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vägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha 
sitt eget kulturliv eller att använda sitt eget språk. Nämnden tillstyrker 
förslaget att det ska utredas hur undervisningen i samiska kan utveck-
las och ökas i Helsingfors. Den anser det vara viktigt att också barn 
som bor utanför sameområdet får möjlighet att tillägna sig den samiska 
språk- och kulturtraditionen. 

Elever med samisk bakgrund i stadens grundskolor får hjälp att tillägna 
sig den samiska språk- och kulturtraditionen genom att de uppmuntras 
att delta i undervisning i samiska. Det är fråga om undervisning som 
kompletterar den grundläggande utbildningen och för vilken staten be-
viljar ett separat anslag. Undervisningen är frivillig för eleverna. 

Det här läsåret har inte en enda av kommunerna i huvudstadsregionen 
lyckats rekrytera en lärare i samiska. Utbildningsverket ordnade därför 
20.9.2016 en samarbetsdiskussion med kommunerna i huvudstadsre-
gionen, City-Sámit ry och Sametinget. Verket planerar undervisningen 
som distansundervisning och samarbetar med City-Sámit ry när det 
gäller att utveckla undervisningen och göra strukturerna permanenta.

Utbildningsverket har redan tillsammans med City-Sámit ry börjat utre-
da möjligheten att öka den grundläggande utbildningen på samiska. 
Under en samarbetsdiskussion på verket 4.11.2016 bestämdes det 
som start på arbetet för tvåspråkig utbildning på finska och samiska att 
verket ska börja utreda strukturen på en eventuell läroplan, kriterier för 
elevantagning och platsen för en eventuell klass i servicenätet. City-Sá-
mit ry fick till uppgift att kartlägga intresset hos vårdnadshavarna för 
tvåspråkig utbildning. 

Den grundläggande utbildningen i stadens regi är i första hand avsedd 
för elever som bor i Helsingfors. Eftersom statistik inte förs över den 
språkliga och kulturella bakgrunden finns det inga uppgifter om det ex-
akta antalet elever med samisk bakgrund. Den nuvarande beräknings-
modellen, som baserar sig på antalet elever, ger vid handen att en 
finsk-samisk klass inte skulle ge skolan tillräckliga resurser utan kräva 
ett extra belopp på ca 60 000 euro om året.

Förutsättningarna för eftermiddagsverksamhet på samiska i anslutning 
till den grundläggande utbildningen utreddes senast år 2015. En privat 
serviceproducent var intresserad av att ordna eftermiddagsverksamhet 
på samiska, men förutsättningarna skulle ha krävt ett tillräckligt stort 
antal deltagare. Utbildningsverket är fortfarande redo att vara med och 
utreda möjligheterna till språkbadsverksamhet i klubbform på samiska 
inom eftermiddagsverksamheten i anslutning till den grundläggande ut-
bildningen. 
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Utbildningsverket utreder i samarbete med kommunerna i huvudstads-
regionen och City-Sámit ry hur behovet av och tillgången till undervis-
ning i och på samiska ser ut, likaså hurdana åtgärder som krävs för att 
förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och eftermid-
dagsverksamheten på samiska ska kunna slås ihop och koncentreras 
till en enda plats i Helsingfors.  

Barnomsorgsnämnden påpekar att Helsingforsfamiljer kan få små-
barnspedagogik på samiska i språkboet Máttabiegga i Böle, som drivs 
av City-Sámit ry och understöds av staden, och på daghemmet Troolari 
i Gräsviken. 

Det har inte funnits sökande till förskoleundervisning på samiska, och 
någon grupp har inte bildats. För närvarande finns det inom små-
barnspedagogiken ingen lärare som behärskar samiska och uppfyller 
villkoren för förskoleundervisning.    

Barnomsorgsnämnden anser det vara viktigt att resurserna inom för-
skoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och eftermid-
dagsverksamheten på samiska slås ihop och att möjligheten att kon-
centrera undervisningen till ett enda verksamhetsställe i Helsingfors ut-
reds. Staden gör utredningen i samarbete med de samiska familjerna 
och City-Sámit ry. Barn i familjer som bor i andra kommuner i huvud-
stadsregionen kan eventuellt tas emot på det gemensamma verksam-
hetsstället på basis av ett separat avtal.

Stadsstyrelsen framhåller att det är viktigt att ett barn som tillhör en ur-
befolkning har rätt till sin grupps kultur och språk. Målet är att det ska 
ges undervisning på samiska och att undervisningen ska utvecklas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakanen Yrjö, valtuustoaloite Kvsto 28.9.2016 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 144
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HEL 2016-010620 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Opetuslautakunta 15.11.2016 § 324

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alkuperäiskansaan kuulu-
valla lapsella on oikeus ryhmänsä kulttuuriin ja kieleen. Opetuslauta-
kunta kannattaa valtuutettu Yrjö Hakasen ym. ehdotusta, että selvite-
tään toimia, joilla saamen kielen opetusta voidaan kehittää ja lisätä 
Helsingissä. Lisäämällä saamenkielistä opetusta voidaan vaikuttaa al-
kuperäisväestön uhanalaisen kielen ja kulttuurin säilymiseen. Ope-
tuslautakunta pitää tärkeänä, että myös saamelaisalueen ulkopuolella 
asuvien lasten on mahdollista omaksua saamelainen kieli- ja kulttuuri-
perintö.

Nykyisellään kaupungin peruskouluissa tuetaan saamelaistaustaisen 
oppilaan mahdollisuutta omaksua saamelainen kieli- ja kulttuuriperintö 
ohjaamalla oppilasta osallistumaan perusopetusta täydentävään saa-
men kielen opetukseen. Kaupungin tarjoama saamen kielen opetus ei 
ole perusopetuslain 11 §:ssä tarkoitettua opetusta, vaan valtion erillis-
rahoituksella järjestettävää perusopetusta täydentävää opetusta ja sii-
hen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. 

Helsingissä perusopetusta täydentävän saamen kielen opetukseen on 
ilmoittautunut neljä oppilasta. Tänä lukuvuonna yksikään pääkaupunki-
seudun kunnista ei ole onnistunut rekrytoimaan saamen kielen opetta-
jaa, jonka vuoksi 20.9.2016 järjestettiin opetusviraston toimesta yhtei-
styöpalaveri pääkaupunkiseudun kuntien, City Sámit ry:n ja Saame-
laiskäräjien kesken. Opetusvirasto valmistelee parhaillaan opetuksen 
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järjestämistä etäopetuksena ja tekee yhteistyötä City Sámit ry:n kanssa 
opetuksen kehittämisessä ja rakenteiden vakinaistamisessa. 

Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloitteessa esitettyä saamenkielisen pe-
rusopetuksen lisäämistä on jo lähdetty selvittämään yhdessä City-Sá-
mit ry:n kanssa. Opetusvirastossa 4.11.2016 järjestetyssä yhteistyöpa-
laverissa sovittiin, että kaksikielisen suomi-saame opetuksen järjestä-
misen käynnistämiseksi opetusvirastossa aloitetaan selvitystyö mah-
dollisen opetussuunnitelman rakenteesta, oppilaaksioton kriteereistä 
sekä mahdollisen luokan sijoittumisesta palveluverkossa. Vastaavasti 
sovittiin, että City-Sámit ry. kartoittaa kyselyllä huoltajien kiinnostusta 
tällaisesta opetuspalvelusta.

Kaupungin järjestämä perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti Helsing-
issä asuville oppilaille. Koska ihmisten kieli- tai kulttuuritaustaa ei tilas-
toida, ei saamelaistaustaisten oppilaiden tarkka määrä ole tiedossa. Äi-
dinkieleltään saamelaisia peruskouluikäisiä oppilaita Helsingissä on ku-
usi. Nykyisen, oppilasmäärään perustuvan laskentamallin mukaan suo-
mi-saame luokan toteuttaminen ei toisi koululle resurssia riittävästi, 
vaan vaatisi noin 60 000 euron ylimääräisen resurssin vuosittain.  

Saamenkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen edel-
lytyksiä on selvitetty viimeksi vuonna 2015. Yksityinen palveluntuottaja 
oli kiinnostunut järjestämään iltapäivätoimintaa saamen kielellä, mutta 
toimintaedellytykset olisivat vaatineet riittävän suuren asiakaskunnan. 
Opetusvirasto on edelleen kiinnostunut yhteistyössä selvittämään saa-
menkielisen kielikylpykerhotoiminnan käyttömahdollisuuksia perusope-
tuksen iltapäivätoiminnassa.

Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja Ci-
ty-Sámit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tar-
vetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiope-
tus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkita-
soisesti ja keskittää yhteen paikkaan.

Käsittely

15.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi lausuntoehdotuksensa uudeksi viimeiseksi kappaleeksi 
seuraavaa:

"Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja Ci-
ty-Sámit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tar-
vetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiope-
tus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkita-
soisesti ja keskittää yhteen paikkaan."
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Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 08.11.2016 § 125

HEL 2016-010620 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloitteesta saamenkielisen esi-
opetuksen ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä: 

Aloitteessa esitetään selvitettäväksi saamenkielisen opetuksen turvaa-
minen perusopetuksessa ja opetuksen pitkäjänteinen kehittäminen. 
Samalla ehdotetaan selvitettäväksi saamenkielisen esiopetuksen ja op-
pilaiden iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen.

Helsingissä perheet voivat saada saamenkielistä varhaiskasvatusta Ci-
ty-Sámit ry:n ylläpitämästä ja Helsingin kaupungin tukemasta kielipesä 
Máttabieggasta Pasilassa tai Ruoholahdessa sijaitsevasta päiväkoti 
Troolarista. 

Saamenkieliseen esiopetukseen ei ole ollut hakijoita, eikä saamenkieli-
stä esiopetusryhmää ole perustettu. Tällä hetkellä varhaiskasvatukses-
sa ei ole saamenkielen taitoista esiopetuksen kelpoisuusehdot täyt-
tävää opettajaa. 

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että saamenkielisessä esio-
petuksessa, perusopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa yhdistetään voi-
mavarat kaupungintasoisesti ja selvitetään mahdollisuutta keskittää 
opetus Helsingissä yhteen toimipaikkaan. Selvitystä tehdään yhtei-
styössä saamenkielisten perheiden ja City-Sàmit ry:n kanssa. Yhteinen 
toimipaikka voisi palvella erillisellä sopimuksella laajemmin pääkaupun-
kiseudun perheitä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämisellä ja säilyttämisellä on vaik-
utusta lasten ja perheiden kulttuurisiin elinolosuhteisiin. On tärkeää, et-
tä myös saamenkielisen alueen ulkopuolella asuvien lasten on mahdol-
lista saada esi- ja perusopetusta sekä iltapäivätoimintaa saamen kielel-
lä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 150
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om tryggare över-
gångsställen i staden

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Petra Malin väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens 
förslag att staden utreder möjligheterna att före hösten genomfö-
ra en till stadsborna riktad enkät om tryggheten på övergångss-
tällena. Staden utreder samtidigt möjligheterna att i höst inleda 
en trafikkampanj, i vilken det uttryckligen ägnas uppmärksamhet 
åt tryggheten på övergångsställena i näromgivningen. Enkätre-
sultaten utnyttjas vid planeringen av kampanjen. Om enkäten 
inte hinner genomföras före hösten, kan åtgärderna genomföras 
senare. (Petra Malin)

Behandling

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Anna Vuorjoki fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens 
förslag att staden utreder möjligheterna att före hösten genomföra 
en till stadsborna riktad enkät om tryggheten på övergångsställe-
na. Staden utreder samtidigt möjligheterna att i höst inleda en 
trafikkampanj, i vilken det uttryckligen ägnas uppmärksamhet åt 
tryggheten på övergångsställena i näromgivningen. Enkätresulta-
ten utnyttjas vid planeringen av kampanjen. Om enkäten inte hin-
ner genomföras före hösten, kan åtgärderna genomföras senare.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ 
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att staden utreder möjligheterna att före hösten genom-
föra en till stadsborna riktad enkät om tryggheten på övergångsställe-
na. Staden utreder samtidigt möjligheterna att i höst inleda en trafik-
kampanj, i vilken det uttryckligen ägnas uppmärksamhet åt tryggheten 
på övergångsställena i näromgivningen. Enkätresultaten utnyttjas vid 
planeringen av kampanjen. Om enkäten inte hinner genomföras före 
hösten, kan åtgärderna genomföras senare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 59
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chy-
denius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ni-
na Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, 
Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 18
Maija Anttila, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, 
Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Tomi Sevander, Ulla-Marja 
Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 7
Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Os-
mo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hemställ-
ningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 25
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 16.1.2017

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin poliisilaitos Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 39 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska ställa upp målet att Helsingfors ska bli tryggare vad över-
gångsställena beträffar. De föreslår för att målet ska nås bl.a. att det 
ska kartläggas vilka övergångsställen som upplevs som otrygga, att fler 
trafikljus ska installeras, att hastighetsbegränsningarna ska sänkas, att 
polisen ska öka övervakningen och att kampanjer för trygga över-
gångsställen ska startas.  

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 stadsplaneringsnämnden 
och polisinrättningen i Helsingfors och framhåller att trygghet är en av 
stadens värderingar i stadsfullmäktiges strategiprogram för åren 2013–
2016. Mål och riktlinjer för stadens trafikplanering ingår i ett program för 
utvecklad mobilitet som stadsstyrelsen godkände 12.1.2015 (Liikkumi-
sen kehittämisohjelma).

Ett program för bättre trafiksäkerhet i Helsingfors utarbetades åren 
2013–2014 och godkändes av stadsstyrelsen 5.10.2015 (Helsingin lii-
kenneturvallisuuden kehittämisohjelma). Detta program baserar sig 
dels på strategiprogrammet och mobilitetsprogrammet, dels på den 
riksomfattande trafiksäkerhetsplanen och den regionala, av HRT utar-
betade trafiksäkerhetsplanen. Visionen för trafiksäkerheten i Helsing-
fors är enligt programmet en nollvision: "Trafiksystemet i Helsingfors är 
så säkert för alla grupper att ingen behöver dö eller skadas allvarligt i 
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trafiken. Alla rör sig på ett ansvarsfullt sätt och upplever att det är tryggt 
att röra sig." Programmet omfattar fyra prioriteringar i trafiksäkerhetsar-
betet, och var och en av dessa gäller också trygga övergångsställen. 

Första prioriteringen i programmet för bättre trafiksäkerhet i Helsingfors 
är att barn och unga ska röra sig tryggt och ansvarsfullt. Till detta hör 
trafikfostran och kampanjer. Andra prioriteringen går ut på att fotgänga-
re och cyklister ska vara trygga och kunna röra sig på egen hand (sär-
skilt barn och äldre). Den främsta åtgärden i fråga om detta är att göra 
övergångsställena tryggare. Tredje prioriteringen är att systemet för 
hastighetsbegränsningar ska utvecklas. Avsikten är att hastighetsbe-
gränsningarna ska granskas som en helhet och att de åtgärder som 
körhastigheterna kräver ska vidtas. Fjärde prioriteringen gäller samar-
bete, samordning och kommunikation.

Stadsplaneringskontoret har inlett arbetet på att förbättra säkerheten 
på övergångsställena genom att utarbeta bedömningskriterier för över-
gångsställen utan signalreglering och på plats kartlägga situationen i 
fråga om övergångsställen utan signalreglering på huvudgator. Bedöm-
ningskriterierna är ett stöd för planerarna när de bedömer hurdana åt-
gärder som behövs på olika platser och hur brådskande åtgärderna är. 
När kartläggningen ute i trafiken avancerar skapas det en databas för 
övergångsställen, och tack vare databasen kan närmare utredningar 
göras och åtgärder planeras för de mest kritiska övergångsställena. 
Datainsamlingen gör det möjligt att prioritera åtgärder. En av faktorerna 
vid bedömningen är meddelanden från invånarna.  

Stadsplaneringskontoret har i samarbete med utbildningverket inlett en 
trafiksäkerhetsutredning som gäller skolorna i innerstaden. Till utred-
ningen hör att situationen i fråga om trafiksäkerheten vid skolorna be-
döms och ett pilotförsök med en ny metod, ett slags säkerhetssyn, ge-
nomförs tillsammans med ungefär fem skolor. Vid säkerhetssynen gås 
det med skolan och elevernas föräldrar bl.a. igenom vilka platser i sko-
lans närmaste omgivning som upplevs som farligast. Eventuella åtgär-
der föreslås efter detta för var och en av de granskade skolorna. När 
erfarenheter fåtts genom säkerhetssynen kan förfarandet utsträckas till 
de andra skolorna i innerstaden och bedömningsmetoden i sin helhet 
utvecklas så att den kan tillämpas också i ytterstaden.

Stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning, polisen och de av 
stadens förvaltningar vars arbete gäller säkerhet har en samarbets-
grupp som möts en gång om året. Vid mötena diskuteras bl.a. priorite-
ringar och platser med fokus på trafikövervakningen. Diskussionerna 
kan leda till att övergångsställen övervakas effektivare.   
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Stadsstyrelsen anser att stadens nuvarande verksamhet i fråga bidrar 
till att förslagen i motionen blir genomförda. Den anser också att de i 
motionen nämnda åtgärderna kan knytas starkare till de nuvarande för-
faringssätten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 25
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 16.1.2017

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingin poliisilaitos Förslagstext

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 174

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 371

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto on strategiaohjelmassaan vuosille 2013–
2016 asettanut turvallisuuden yhdeksi kaupungin arvoista. Helsingin 
kaupungin turvallisuussuunnitelmassa on niin ikään sitouduttu tuke-
maan valtakunnallista sisäisen turvallisuuden tavoitetta, jonka mukaan 
Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät 
kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. 
Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset on asetet-
tu Liikkumisen kehittämisohjelmassa (kaupunginhallitus 12.1.2015). 

Strategiaohjelman ja Liikkumisen kehittämisohjelman perusteella laadit-
tiin vuosina 2013–2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisoh-
jelma (kaupunginhallitus 5.10.2015), jonka lähtökohtana olivat myös 
valtakunnallinen ja seudullinen HSL:n laatima liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden visioksi asetettu nollavisio eli "Helsingin liikenne-
järjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on 
vastuullista ja koetaan turvalliseksi”. Kehittämisohjelmassa on asetettu 
liikenneturvallisuustyön neljä painopistettä, jotka kaikki koskevat osal-
taan suojatieturvallisuutta. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ensimmäinen painopiste on 
lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, johon sisältyvät 
kasvatukselliset toimenpiteet ja kampanjointi. Tähän toimenpiteeseen 
liittyen on vastikään käynnistetty yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen ja 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa uusi menettelytapa, 
jossa nuorilta kerättiin työpajassa tietoa nuorten oman lähialueen tur-
vattomiksi koetuista paikoista. Saatu palaute koettiin hyödylliseksi. Nu-
orisoasiainkeskuksella on säännöllisesti vastaavanlaisia tilaisuuksia eri 
kaupunginosissa, jolloin tietoa voidaan kerätä kattavasti asuinalueiden 
keskeisiltä käyttäjiltä eli lapsilta ja nuorilta.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toinen painopiste on jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen (eri-
tyisesti lapset ja ikäihmiset). Tämän painopisteen ensisijaiseksi toimen-
piteeksi on asetettu suojateiden turvallisuuden parantaminen. Suojatei-
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den turvallisuuden parantamistyö on aloitettu kaupunkisuunnitteluviras-
tossa laatimalla valo-ohjaamattomien suojateiden arviointikriteerit ja 
kartoittamalla pääkatujen valo-ohjaamattomien suojateiden tilannetta 
maastossa. Arviointikriteerit toimivat suunnittelijoiden tukena heidän ar-
vioidessaan toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä eri kohteissa. 
Maastokartoitusten edetessä muodostuu suojatietietokanta, jonka pe-
rusteella voidaan nostaa kriittisimpiä suojateitä tarkempia selvityksiä ja 
toimenpiteiden suunnittelua varten. Tiedonkeruu mahdollistaa toimen-
piteiden priorisoinnin kohteen tilanteen mukaan. Yhtenä tekijänä arvio-
innissa ovat asukkaiden palautteet.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä opetusviraston kanssa 
käynnistänyt myös kantakaupungin koulujen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen. Selvityksessä arvioidaan koulujen liikenneturvallisuustilannetta 
ja pilotoidaan kriittisimpien noin viiden koulun kanssa uutta menettely-
tapaa eli "turvallisuuskatselmusta". Katselmuksessa käydään koulun ja 
koululaisten vanhempien kanssa läpi mm. kunkin koulun lähiympäristön 
vaarallisimmiksi koettuja paikkoja. Tuloksena esitetään mahdollisia toi-
menpiteitä kunkin tarkastellun koulun osalta. Kun katselmuksesta saa-
daan kokemusta, voidaan menettelyä laajentaa kantakaupungin muihin 
kouluihin ja kehittää koko arviointimenetelmää myös esikaupunkialueel-
le.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on 
vuosittain kokoontuva yhteistyöryhmä poliisin ja kaupungin turvallisuu-
salan hallintokuntien kanssa. Kokouksissa mm. keskustellaan liikenne-
valvonnan painotuksista ja kohteista. Näissä neuvotteluissa voidaan 
vaikuttaa suojatievalvonnan tehostamiseen. Helsingin poliisilaitoksen 
mukaan suojatievalvontaa on mahdollista lisätä resurssien puitteissa. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman kolmantena painopisteenä 
on nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, minkä tarkoituksena on 
tarkastella nopeusrajoitusten asettamista kokonaisuutena sekä edel-
leen ajonopeuksien hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä. Tällä hetkellä 
keskustelut nopeusrajoitusjärjestelmän periaatteista ovat käynnissä. Li-
ikenneympäristön kanssa yhteensopivat, perustellut nopeusrajoitukset 
ja ajonopeuksia vahvistavat rakenteelliset toimenpiteet ovat keskeinen 
osa suojateiden turvallisuuden varmistamista.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman neljäs painopiste on yhtei-
styö, koordinointi ja viestintä. Painopisteen toimenpiteet ovat kaupungin 
liikenneturvallisuustyön koordinoinnin järjestäminen sekä Helsingin 
imagon luominen turvallisen liikkumisen kaupungiksi. Kaupunginhallitus 
on 3.8.2016 nimennyt Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjel-
man toimenpiteitä koordinoivan työryhmän vuoteen 2021 asti. Työr-
yhmä koostuu eri kaupungin hallintokuntien sekä Helsingin liikennetur-
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vallisuusyhdistyksen, Liikenneturvan, Helsingin poliisilaitoksen, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen edustajista. Työryhmän tehtävänä on 
Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpidekoko-
naisuuksien toteutumisen edistäminen ja seuranta. Työryhmän työn eri-
tyisiä painopisteitä ovat liikenneturvallisuusviestinnän kehittäminen (ml. 
jatkuva kampanja- ja tapahtumatoiminta), automaattisen liikenneval-
vonnan edistäminen ja fyysisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden edi-
stäminen. Edelleen työryhmän tehtäväksi tulee myös liikenneturvallisu-
uden kehittämisohjelman päivityksen laadinta.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että kaupungin nykyinen 
toiminta tukee valtuustoaloitteen esitysten toteutumista ja aloitteen toi-
menpiteet voidaan edelleen kytkeä entistä vahvemmin nykyisiin toimin-
tatapoihin:

1. liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on asetettu tavoite 
suojateiden turvallisuuden parantamisesta

2. turvattomiksi koettuja suojateitä on kartoitettu sekä suunnittelun 
että asukkaiden näkökulmasta (mm. nuorisotilaisuudet, koulu-
laiskyselyt ja koulujen katselmukset, asukaspalautteet)

3. poliisin kanssa on säännöllinen yhteistyöryhmä, jossa valvonnan 
painotuksista keskustellaan

4. pitkäjänteistä kampanjatoimintaa on käynnissä yhteistyössä Hel-
singin liikenneturvallisuusyhdistyksen ja Liikenneturvan kanssa. 

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koor-
dinoivan työryhmän perustaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja 
koordinoida kaupungin hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden liiken-
neturvallisuustyötä vastaamaan entistä paremmin valtuustoaloitteessa 
esitettyihin toimenpiteisiin. Koordinoivan työryhmän vastuulla olevassa 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman päivitystyössä voidaan myös 
entistä paremmin ottaa huomioon suojateiden keskeinen merkitys lii-
kenneturvallisuudelle.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 151
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om fältar-
bete för tjänstemän och förtroendevalda inom äldreomsorgen

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Behandling

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Sami Mutti-
lainen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds om det är möjligt att utveckla en verk-
samhetsmodell för att de förtroendevalda ska kunna stifta be-
kantskap med äldreomsorgen, så att det nya äldreråd som inle-
der sitt arbete på hösten konsulteras i saken. Samtidigt utreds 
det hur fältarbetet kan genomföras och klienternas integritetss-
kydd samtidigt säkerställas exempelvis i enlighet med Tammer-
forsmodellen. 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

9 omröstningen

Ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ 

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det utreds om det är möjligt att utveckla en verksam-
hetsmodell för att de förtroendevalda ska kunna stifta bekantskap med 
äldreomsorgen, så att det nya äldreråd som inleder sitt arbete på hös-
ten konsulteras i saken. Samtidigt utreds det hur fältarbetet kan ge-
nomföras och klienternas integritetsskydd samtidigt säkerställas exem-
pelvis i enlighet med Tammerforsmodellen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 37
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, 
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Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Ter-
hi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 5
Gunvor Brettschneider, Maritta Hyvärinen, Minerva Krohn, Hannele Lu-
ukkainen, Wille Rydman

Blanka: 32
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Tarja Kanto-
la, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Tuuli Kousa, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, 
Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, 
Laura Rissanen, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Harry Bogomoloff, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Rene Hursti, Tom 
Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Osmo Soi-
ninvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Veronika Honkasalos för-
slag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto jalkauttamisesta vanhuspalveluihin 

12.10.2016
3 Raportti, Tampere 2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och 47 andra ledamöter föreslår i sin 
motion fältarbete för de tjänstemän som är ansvariga för utveckling av 
tjänsterna och för ledamöterna i social- och hälsovårdsnämnden, äldre-
rådet och stadsfullmäktige som arbetspar med en anställd under en 
dag år 2017 i syfte att få erfarenheter av fältarbetet inom tjänsterna för 
äldre.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga stadsfullmäktige en motion som undertecknats av 
minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att en bra kän-
nedom om tjänsterna hjälper dem som deltar i beslutsfattandet och pla-
neringen att utveckla tjänsterna och höra klienterna.

Utöver fältarbetet enligt motionen är det möjligt att bekanta sig med so-
cial- och hälsovårdsverkets tjänster också på flera andra sätt, såsom 
genom att närvara vid klientrådens möten och olika klientevenemang 
och delta i frivilligverksamhet och gäst- och studiebesök. Den inkomna 
responsen om tjänsterna ökar dessutom kunskapen och hjälper i ut-
vecklingsarbetet. De ledande tjänsteinnehavarna vid social- och hälso-
vårdsverket deltar enligt plan i olika enheters verksamhet vid sidan av 
de anställda som en del av sitt arbete.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte är etiskt sett problemfritt att per-
soner som med tanke på vården är utomstående deltar i möten med 
klienterna. Om en förtroendevald till exempel deltar i ett hembesök som 
arbetspar med en anställd, förutsätter detta ett skriftligt tillstånd av bå-
de klienten och den anställda och en skriftlig sekretessförbindelse av 
den förtroendevalda. En förtroendevald har inte rätt att offentligt i något 
annat sammanhang använda de uppgifter han eller hon får under kli-
entmötet.

I Tammerfors genomfördes fältarbete för förtroendevalda och tjänstein-
nehavare inom äldrearbetet åren 2015–2016. Rapporten från försöket 
finns som bilaga 3.

Stadsstyrelsen anser att fältarbete enligt motionen redan i nuläget är 
möjligt att förverkliga genom att komma överens om detta med social- 
och hälsovårdsverket. Samtidigt ska man försäkra sig om att tjänstean-
vändarnas och de anställdas rättigheter och integritetsskydd tryggs. 
Social- och hälsovårdsverket bereder för tillfället en verksamhetsmodell 
med hjälp av vilken det är lätt för de förtroendevalda att kontakta social- 
och hälsovårdsverket med tanke på fältarbete i verkets olika enheter.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto jalkauttamisesta vanhuspalveluihin 

12.10.2016
3 Raportti, Tampere 2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 175

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraava:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 § 302

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle luottamus-
henkilöiden ja viranhaltijoiden jalkauttamisesta vanhuspalvelujen ken-
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tälle koskevasta Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta seuraavan esitte-
lijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Luottamushenkilöiden osallistumiseen kotihoidon asiakkaiden ko-
tikäynneille sisältää asiakkaan näkökulmasta ongelmallisia kohtia. So-
siaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö turvaa asiakkaan ja potilaan oi-
keudet häntä koskevien tietojen salassapitoon. Jo sosiaali- tai tervey-
denhuollon asiakkuus on salassa pidettävä asia eikä työntekijä saa an-
taa tietoa siitä ulkopuolisille. Asiakastapaamisessa saatu tieto asiak-
kaan ympäristöstä on myös salassa pidettävää. Useat kotihoidon asi-
akkaat, kuten monet muutkin ikääntyneiden palvelujen asiakkaat, ovat 
muistisairaita. Heidän kykynsä itse arvioida ja tehdä päätöksiä ja suo-
jella omaa yksityisyyttään voi olla rajoittunutta. Helsingin kaupunki pal-
velujen tarjoajana on sitoutunut turvaamaan myös heikoimmassa ase-
massa olevien asiakkaiden oikeudet. Luottamushenkilön eli hoidon 
kannalta ulkopuolisen osallistuminen kotikäynnille hoidettavan kotona 
ja hoitotilanteessa ei ole eettisesti ongelmaton asia. Koti on yksityinen 
paikka eikä ennakkojärjestelyistä huolimatta voida olla varmoja siitä, et-
tä asiakkaan näkökulmasta yksityisyys ja salassapito toteutuu. 

Palvelujen hyvä tuntemus voi edesauttaa päätöksenteossa ja suunnit-
telussa mukana olevia kehittämään palveluja ja kuulemaan asiakkaita 
nykyistä paremmin. Palveluihin on mahdollisuus tutustua muutenkin ku-
in osallistuen kotikäynnille. Erilaisten asiakasraatien toiminnan seuraa-
minen ja asiakastilaisuuksiin osallistuminen antavat paljon tietoa toi-
minnasta. Vapaaehtoistoimijana tutustuu myös palveluihin. Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirastossa toimivat vapaaehtoistyön koordinaattorit 
ohjaavat ja avustavat vapaaehtoisia. He voivat myös ohjata luottamus-
henkilöitä palvelujen äärelle. Eläkeläisille ja työttömille tarkoitettuun pal-
velukeskustoimintaan voi jokainen tutustua vapaasti vieraillen halua-
missaan palvelukeskuksissa ja osallistuen eri tapahtumiin. Toisten asi-
akkaiden kanssa keskustellen saa monipuolisen käsityksen siitä, miten 
palvelu toimii. Ensimmäistä kertaa palveluja kohtaava voi myös nähdä 
uusia asioita, joita vakituiset asiakkaat ja henkilökunta eivät huomaa. 
Siksi palautteen antaminen ja huomioiden viestittäminen yksiköiden 
esimiehille on tärkeää ja auttaa parantamaan palvelua. Palautteen voi 
antaa myös palautejärjestelmän kautta. Sieltä voidaan koota luottamus-
miesten palautteet erikseen käsittelyyn. 

Sosiaali- ja terveysviraston johtavat viranhaltijat osana työtään ja pe-
rehtymistään osallistuvat suunnitellusti eri yksiköiden toimintaan työnte-
kijöiden rinnalla. Luottamushenkilöillä on jo tällä hetkellä mahdollisuus 
tutustua palveluihin eri tavoin ottaen huomioon hoidon luottamuksellisu-
us ja asiakkaiden tietosuoja. Luottamushenkilön osallistuminen ko-
tikäynneille työntekijän työparina on asiakkaan tietosuojan näkökulmas-
ta ongelmallista. Luottamushenkilön osallistuminen kotikäynnille edel-
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lyttää kirjallista lupaa kotihoidon asiakkaalta ja työntekijältä sekä luot-
tamushenkilön kirjallisen salassapitositoumuksen. Luottamushenkilöllä 
ei ole oikeutta käyttää kotikäynnillä saamiaan tietoja julkisesti muussa 
yhteydessä. Asiakkaiden yksityisyyden ja tietosuojan turvaamiseksi so-
siaali- ja terveyslautakunta ei pidä tarpeellisena organisoida erikseen 
luottamushenkilöille tutustumisaikaa yhdeksi päiväksi vanhuspalvelujen 
kenttätyöhön työntekijöiden työpariksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden jalkautumisella van-
huspalvelujen pariin ei ole suoria terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."

Käsittely

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus 1:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleesta 4 viimeinen virke ja korvataan 
se tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että mahdol-
lisuutta toteuttaa jalkautuminen selvitetään edelleen kuullen Tampe-
reen kokemuksia vastaavan jalkautumisen toteuttamisesta käytän-
nössä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (Anna Vuorjoki): Poistetaan kappaleesta 4 
viimeinen virke ja korvataan se tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
pitää tärkeänä, että mahdollisuutta toteuttaa jalkautuminen selvitetään 
edelleen kuullen Tampereen kokemuksia vastaavan jalkautumisen to-
teuttamisesta käytännössä."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, 
Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Jouko Malinen, Tuula Salo

Poissa: 2
Kimmo Parhiala, Tuomas Tuure
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
3 (tyhjää 2 ja poissa 2).

22.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 152
Den av ledamöterna Anna Vuorjoki och Mari Holopainen väckta mo-
tionen om psykologverksamhet inom småbarnspedagogiken

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamöterna Anna Vuorjoki och Mari Holopainen väckta motio-
nen vara slutligt behandlad.

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Mari Holopainen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
utvidga den yrkesövergripande kollaborativa elevvården till små-
barnspedagogiken.

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Sanna Vesikan-
sa föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om antalet special-
barnträdgårdslärare är tillräckligt och om det har följt ökningen i 
antalet barn inom småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

10 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att utvidga den yrkesövergripande kollaborativa elevvården till små-
barnspedagogiken.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirk-
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ku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 3
Mukhtar Abib, Heimo Laaksonen, Wille Rydman

Blanka: 41
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, 
Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Maritta 
Hyvärinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura 
Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Kaarin Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 12
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima 
Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Anna Vuorjokis förslag till 
hemställningskläm.  

11 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om antalet speci-
albarnträdgårdslärare är tillräckligt och om det har följt ökningen i anta-
let barn inom småbarnspedagogiken i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Tarja 
Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkku-
la, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika 
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Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 31
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Hele-
na Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Kou-
lumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimatti-
la, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Kaarin 
Taipale, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 12
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima 
Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettujen Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamöterna Anna Vuorjoki och Mari Holopainen och 28 andra leda-
möter föreslår i sin motion att det ska utredas om psykologverksamhet 
kan inledas inom småbarnspedagogiken.  
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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 inom åtta månader.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och anser det vara viktigt att 
barn och familjer som omfattas av småbarnspedagogiken får psykolog-
tjänster i tillräcklig utsträckning och i rätt tid och att personalen inom 
småbarnspedagogiken får konsultationstjänster. För närvarande får 
barnomsorgsverket och utbildningsverkets linje för svensk dagvård och 
utbildning psykologtjänster på social- och hälsovårdsverkets barnråd-
givningsbyråer och familjerådgivning. Dessutom sköts en del av psyko-
logtjänsterna som elevhälsa för barn inom förskoleundervisningen. 

Psykologerna på social- och hälsovårdsverkets barnrådgivningsbyråer 
och familjerådgivning har fungerande strukturer för samarbete med ak-
törerna inom småbarnspedagogiken och en klar arbetsfördelning med 
dessa. Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att samarbetsstrukturer 
och tillräckliga psykologkonsultationer och -tjänster tryggas också i 
framtiden.

Personalen för vård och fostran inom småbarnspedagogiken ansvarar 
för att barngrupper och enskilda barn mår bra, och den ingriper före-
byggande mot mobbning och andra faktorer som äventyrar barnens 
välbefinnande. Personalen har till uppgift att främja gruppanpassning, 
gemenskap, respekt för och uppskattning av andra, sociala färdigheter 
och kompisfärdigheter. Det viktigaste som personalen ska göra och an-
svara för är att se till att barnen mår bra, att förebygga mobbning och 
att utföra bl.a. gruppbetonat elevhälsoarbete med anknytning till försko-
leundervisningen.     

Ett ärende som gäller ett enskilt barn behandlas i en sektorsövergripan-
de expertgrupp för individuellt inriktad elevhälsa. Expertgruppen möts 
enligt vad som krävs från fall till fall för att utreda barnets behov av indi-
viduellt elevhälsostöd. 

Barnrådgivnings- och familjerådgivningspsykologerna samarbetar nära 
med de anställda inom småbarnspedagogiken, vilka har möjlighet att 
konsultera båda kategorierna av psykologer tack vare att daglig tele-
fonkonsultation erbjuds. Barnrådgivningspsykologerna besöker också 
vid behov daghemmet efter att ha undersökt barnet och handleder per-
sonalen när det gäller att planera och genomföra stödåtgärder. De del-
tar dessutom i den regionala elevhälsogruppens möten. 

Det finns sammanlagt sjutton ambulerande specialbarnträdgårdslärare 
inom småbarnspedagogiken. De konsulteras aktivt av barnrådgivnings-
psykologer och samarbetar nära i frågor som gäller stöd till barn. Am-
bulerande specialbarnträdgårdslärare har till uppgift att göra observa-
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tioner, ge konsultationshjälp och styra verksamheten inom den helhet 
som består av vård, fostran och undervisning. Dessutom är de med 
och planerar, genomför och utvecklar småbarnspedagogiken i enlighet 
med planen för småbarnspedagogik och utifrån barnens utvecklingsni-
vå och behov.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettujen Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 176

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Anna Vuorjoen ja 
Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

13.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 24.01.2017 § 9

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto
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Opetuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ym. aloitteesta varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi seuraavan lausunnon: 

Lausunto on yhteneväinen varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon 
kanssa.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus saa edelleen ri-
ittävästi ja oikea-aikaisesti psykologin palveluja kaikille varhaiskasva-
tuksessa oleville lapsille ja perheille, sekä konsultointipalveluja varhais-
kasvatuksen henkilökunnalle. Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkieli-
sellä päivähoito- ja koulutuslinjalla saadaan psykologipalveluja lasten-
neuvoloista ja perheneuvoloista varhaiskasvatuksen osalta ja esiope-
tuksen oppilashuollossa käytetään koulupsykologipalveluja.

Opetuslautakunta yhtyy varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon koski-
en palvelujen saatavuuden tärkeyttä Helsingin kaupungin johtamisuu-
distuksen ja valtakunnan sote-uudistuksen myötä. Varhaiskasvatuksel-
le on turvattava moninaiset, riittävät ja asiakaslähtöiset psykologipal-
velut niin maakunta- kuin kuntatasolla ja uudistusten jälkeen myös ruot-
sinkielisille perheille.

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat varhais-
kasvatushenkilöstön tehtävä, johon tulee tarvittaessa saada psykologin 
konsultointia. Opetuslautakunta yhtyy varhaiskasvatuslautakunnan 
lausuntoon koskien tämän palvelun turvaamista.

Opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslinjalla on yhte-
ensä 3 kiertävää erityislastentarhanopettajaa, jotka konsultoivat var-
haiskasvatuksen henkilöstöä ja ovat kiinteässä yhteistyössä lapsen tu-
kemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan 
työnkuva on yhteneväinen sekä suomenkielisessä että ruotsinkielises-
sä varhaiskasvatuksessa. Asiakaslähtöisen ja osuvan varhaiskasvatuk-
sen psykologipalvelukokonaisuuden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja 
terveysviraston psykologipalvelujen ja esiopetuksen yksilökohtaisen 
oppilashuollon psykologipalvelujen sujuvaa synkronointia ja riittävää 
kokonaisresursointia. Ruotsinkielisellä puolella toimii tällä hetkellä 1 
neuvolapsykologi ja perheneuvolassa toimii 2 psykologia. Yksittäisten 
lasten tutkimus- ja hoitoprosessit ovat psykologien erityisosaamista, jo-
ta tarvitaan varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyössä. Sen riit-
tävä määrä tulee tulevaisuudessa turvata.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että myös ruotsinkielisille lapsiper-
heille taataan kaupungissa riittävät psykologipalvelut. 

Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslin-
jalla työskentelee viisi psykologia, jotka palvelevat ruotsinkielistä esi- ja 
perusopetusta. Vastaavanlainen palvelu varhaiskasvatuksen piirissä 
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oleville lapsille tukisi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edesaut-
taisi lapsen siirtymävaiheita. Psykologipalveluiden organisointi esi- ja 
perusopetuksen tapaan tukisi myös eheää oppimisen polkua. Opetusvi-
raston nykyisessä talousarviossa ei ole varattu määrärahaa varhais-
kasvatuksen psykologipalvelua varten.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä selvitetään psykolo-
gien hallinnollinen sijainti.

Käsittely

24.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti lausuntoehdotuksensa toiseksi viimeistä kappaletta 
("Opetuslautakunta pitää tärkeänä,…") poistamalla siitä sen jälkimmäi-
sen virkkeen ("Opetusviraston talousarviossa ei…") ja lisäämällä sen 
jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraavaa: 

"Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslin-
jalla työskentelee viisi psykologia, jotka palvelevat ruotsinkielistä esi- ja 
perusopetusta. Vastaavanlainen palvelu varhaiskasvatuksen piirissä 
oleville lapsille tukisi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edesaut-
taisi lapsen siirtymävaiheita. Psykologipalveluiden organisointi esi- ja 
perusopetuksen tapaan tukisi myös eheää oppimisen polkua. Opetusvi-
raston nykyisessä talousarviossa ei ole varattu määrärahaa varhais-
kasvatuksen psykologipalvelua varten."

Jäsen Korkkula teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen loppu-
un lisätään seuraavaa:

"Opetuslautakunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yhteisölli-
sen oppilashuollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta varhais-
kasvatukseen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakenteiden 
puitteissa mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päiväko-
deissa. Opetuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuustokaudella selvi-
tetään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän tavoitteen to-
teuttamiseksi käytännössä."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Fabricius, päivähoidon päällikkö, puhelin: 310 44803

nina.fabricius(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 § 286

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämisestä seuraavan lausunnon:

"Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vastaa päivähoi-
don lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista. Lisäksi hoito- ja 
kasvatushenkilökunnan tehtävänä on yhteisöllinen esiopetuksen oppi-
lashuoltotyö. 

Tällä hetkellä esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvista kuraattoripal-
veluista vastaa esiopetuksen vastaava kuraattori sekä sosiaali- ja ter-
veysviraston lapsiperheiden perhetyön sosiaaliohjaajat. Esiopetuksen 
oppilashuoltoon kuuluvista psykologipalveluista vastaavat neuvolan ja 
perheneuvolan psykologit.

Yksittäisen lapsen asioita käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuollon 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ta-
pauskohtaisesti yksittäisen lapsen oppilashuollollisen tuen tarpeen sel-
vittämiseksi.

Neuvolan ja perheneuvolan psykologit tekevät tiivistä yhteistyötä var-
haiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen työnte-
kijöillä on mahdollisuus konsultoida sekä neuvolan että perheneuvolan 
psykologeja päivittäin tarjottavana puhelinkonsultaationa. Lisäksi neu-
volapsykologit jalkautuvat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen 
jälkeen ja ohjaavat henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa ja toteutta-
misessa sekä osallistuvat alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin. 

Varhaiskasvatusvirastossa on yhteensä 14 kiertävää erityislastentar-
hanopettajaa, jotka konsultoivat aktiivisesti neuvolapsykologeja ja te-
kevät tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseen liittyvissä asioissa. Kier-
tävälle erityislastentarhanopettajalle kuuluu hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen kokonaisuutta koskeva havainnointi, konsultointi ja ohjaus. 
Lisäksi kiertävä erityislastentarhanopettaja osallistuu varhaiskasvatuk-
sen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatussu-
unnitelman sekä lasten kehitystason ja tarpeiden mukaisesti. 

Lasten ja perheiden tukemista sekä eri toimijoiden yhteistyötä kehite-
tään valtakunnallisessa lasten ja perheiden palveluiden muutosohjel-
man ”Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoin-
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nin tukena” -hankkeessa, jossa Helsinki on mukana muiden pääkau-
punkiseudun kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveysviraston neuvolan ja perheneuvolan psykologeilla on 
toimivat yhteistyörakenteet ja työnjaot varhaiskasvatuksen kanssa ja 
sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyörakenteet ja 
riittävät psykologikonsultaatiot ja -palvelut turvataan jatkossakin 
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen sekä valtakun-
nallisen sote-uudistuksen jälkeen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Laadukas ja kokonaisvaltainen varhaiskasvatus edistää lapsen hyvin-
vointia, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja. Riittävät ja oikea-aikai-
set psykologipalvelut lapsille ja perheille sekä psykologikonsultaatiot 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle varmistavat osaltaan laadukkaan 
varhaiskasvatuksen toteutumista."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 22.11.2016 § 132

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ja Holopaisen 
ym. aloitteesta varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämi-
seksi seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus saa 
edelleen riittävästi ja oikea-aikaisesti psykologin palveluja kaikille var-
haiskasvatuksessa oleville lapsille ja perheille, sekä konsultointipalvelu-
ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tällä hetkellä varhaiskasvatus-
virasto saa psykologipalveluja lastenneuvoloista ja perheneuvoloista. 
Lisäksi osa psykologipalveluista toteutetaan esiopetuksessa oleville 
lapsille esiopetuksen oppilashuoltona.

Palveluiden saatavuuden kannalta on olennaista, että Helsingin kau-
pungin johtamisuudistuksen ja valtakunnan sote-uudistuksen ja siihen 
liittyvän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jälkeen varhaiskas-
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vatukselle on tarjolla moninaiset, riittävät ja asiakaslähtöiset psykologi-
palvelut niin maakunta- kuin kuntatasollakin. 

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat varhais-
kasvatushenkilöstön tehtävä, johon tulee tarvittaessa saada psykologin 
konsultointia. Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vas-
taa lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista ja puuttumisesta 
ennalta ehkäisevästi kiusaamiseen ja muihin hyvinvointia vaarantaviin 
tekijöihin. Tehtävänä on edistää ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, toisten 
kunnioittamista ja arvostamista sekä sosiaalisia- ja kaveritaitoja. Lap-
sen hyvinvointi, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja mm. yhteisöllinen esio-
petuksen oppilashuoltotyö ovat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatus-
henkilökunnan vastuulla.

Henkilökunta saa konsultaatioapua päivittäin tarjottavana puhelinkon-
sultaationa neuvolapsykologeilta, joka on varsinkin kiertävien erityislas-
tentarhanopettajien aktiivisessa käytössä. Neuvolapsykologit jalkautu-
vat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen jälkeen ja ohjaavat pä-
ivähoidon henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa. Neuvolan psykolo-
git osallistuvat myös alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

Varhaiskasvatusvirastossa on yhteensä 14 kiertävää erityislastentar-
hanopettajaa, jotka konsultoivat ja ovat kiinteässä yhteistyössä lapsen 
tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle erityislastentarhanopettajalle 
kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta koskeva ha-
vainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi hän osallistuu lapsiryhmän, to-
imipisteen ja varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatuksen ja erityisen tu-
en kokonaisvaltaiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen 
varhaiskasvatussuunnitelman sekä lasten kehitystason ja tarpeiden 
mukaisesti.

Yksittäisten lasten tutkimus- ja hoitoprosessit ovat psykologien erityiso-
saamista, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyös-
sä. Sen riittävä määrä tulee tulevaisuudessa turvata.

Varhaiskasvatuksen hoito-ja kasvatushenkilökunnalla, sekä kiertävillä 
erityislastentarhanopettajilla on toimivat yhteistyörakenteet ja työnjaot 
varhaiskasvatuksessa olevalle psykologitoiminnalle. 

Asiakaslähtöisen ja osuvan varhaiskasvatuksen psykologipalvelukoko-
naisuuden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveysviraston psykolo-
gipalvelujen ja esiopetuksen yksilökohtaisen oppilashuollon psykologi-
palvelujen sujuvaa synkronointia ja riittävää kokonaisresursointia.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että alle kouluikäsille on 
kaupungissa riittävät psykologipalvelut. Varhaiskasvatusviraston ta-
lousarviossa ei ole varausta varhaiskasvatuksen psykologitoimintaan.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Selkeä työnjako ja hyvä yhteistyö riittävästi resursoiduilla psykologipal-
veluilla mahdollistavat varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden hyvin-
voinnin edistämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn.

Käsittely

22.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäysesitys lausunnon loppuun: 

Varhaiskasvatuslautakunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yh-
teisöllisen oppilashuollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta 
varhaiskasvatukseen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakentei-
den puitteissa mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen pä-
iväkodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuus-
tokaudella selvitetään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän 
tavoitteen toteuttamiseksi käytännössä.

Kannattaja: Pauliina Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysesitys lausunnon loppuun:  Varhaiskasvatuslauta-
kunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yhteisöllisen oppilashu-
ollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta varhaiskasvatukseen ja 
että psykologiresurssia olisi nykyisten rakenteiden puitteissa mahdollis-
ta osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päiväkodeissa. Varhaiskasva-
tuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuustokaudella selvitetään mah-
dollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän tavoitteen toteuttamiseksi 
käytännössä.

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Juha Levo, Terhi Mäki, Juha Sola

Ei-äänet: 4
Pauliina Lehtinen, Petra Malin, Aleksi Niskanen, Timo Salmelin

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vas-
taehdotuksen äänin 5–4.

08.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 153
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om anlitande av 
erfarenhetsexperter vid utvecklingen av tjänsterna för närstående-
vårdare

HEL 2016-010121 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Behandling

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Veronika Honka-
salo föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet 
till stadsstyrelsen för ny beredning och förutsätta att närståendevårdar-
na då stadens tjänster utvecklas representeras av närståendevårdare i 
avtalsförhållande till staden och inte bara av närståendevårdare med 
kopplingar till organisationsarbete. Att höra närståendevårdarna och att 
delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna är synnerligen viktigt 
nu när närståendevårdarnas ställning i vår stad är särskilt svag och det 
från stadens synpunkt är speciellt viktigt att förbinda sig vid arbetet som 
närståendevårdare. 

12 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet till stads-
styrelsen och förutsätter att närståendevårdarna då stadens tjänster ut-
vecklas representeras av närståendevårdare i avtalsförhållande till sta-
den och inte bara av närståendevårdare med kopplingar till organisa-
tionsarbete. Att höra närståendevårdarna och att delta i planeringen 
och utvecklingen av tjänsterna är synnerligen viktigt nu när närstående-
vårdarnas ställning i vår stad är särskilt svag och det från stadens syn-
punkt är speciellt viktigt att förbinda sig vid arbetet som närståendevår-
dare.

Ja-röster: 50
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, 
Mari Holopainen, Maritta Hyvärinen, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laa-
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ninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Erkki Pe-
rälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 18
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veroni-
ka Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Dan Koivu-
laakso, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Sari Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pertti Villo, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 4
Mukhtar Abib, Laura Kolbe, Jape Lovén, Terhi Peltokorpi

Frånvarande: 13
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Rene Hursti, 
Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Mari 
Puoskari, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Thomas 
Wallgren

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Paavo Ar-
hinmäki föreslog under diskussionen följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
kriterierna för stödet för närståendevård snabbt tas upp för be-
handling i social- och hälsovårdsnämnden så att erfarenhetsex-
perter hörs.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

13 omröstningen

Ledamoten Veronika Honkasalos förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att kriterierna för stödet för närståendevård snabbt tas upp för behand-
ling i social- och hälsovårdsnämnden så att erfarenhetsexperter hörs.
NEJ-förslag: Nej
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Ja-röster: 24
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Laura Finne-Elonen, 
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku 
Ingervo, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Timo Laani-
nen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi 
Mäki, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raati-
kainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 45
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti En-
roth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Maritta Hy-
värinen, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Tarja Kantola, Jessica Karhu, 
Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niira-
nen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, 
Erkki Perälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Se-
vander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha 
Hakola, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tom Packalén, 
Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, 
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Veronika Honkasalos för-
slag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Vammaisneuvoston lausunto 10.11.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Rantanen och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska stärka invånarnas delaktighet i planeringen av och be-
slutsfattandet om tjänsterna genom att bl.a. anlita närståendevårdare i 
egenskap av erfarenhetsexperter vid utvecklingen av tjänsterna.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att stadens nya 
delaktighetsmodell framhäver betydelsen av invånarnas och klienter-
nas expertis och erfarenhetsbaserade kunskap. Användningen av erfa-
renhetsexperter främjar en öppen verksamhetskultur inom stadens 
tjänster.

Inom Helsingfors stad finns det uppmuntrande exempel på hur den er-
farenhetsbaserade kunskapen kan utnyttjas i syfte att utveckla tjänster-
na. Olika användar- och klientråd och invånarpaneler utnyttjas redan i 
nuläget på många av stadens verksamhetsställen.

Det är nödvändigt att utnyttja den personliga expertisen hos dem som 
är med i serviceprocessen enligt en verksamhetsmodell som passar för 
tjänsten i fråga. Samtidigt är det nödvändigt att ta hand om tjänstean-
vändarnas ställning och integritetsskydd samt de anställdas rättigheter.

Inom social- och hälsovårdsverkets tjänster strävar man efter att för-
bättra klienterfarenheten, tillgången till tjänsterna och tjänsternas effekt 
och produktivitet. Servicekulturen förnyas genom att bl.a. nya använ-
darorienterade metoder tas i bruk och starkare delaktighetsstrukturer 
byggs upp. Årligen följs det upp genom olika kanaler hur klienterfaren-
heten utvecklas. Bland annat klientråden och erfarenhetsexperternas 
bedömningar är viktiga i detta arbete. Det tas upp i de strategiska må-
len att erfarenhetsexperter ska anlitas i allt högre grad.

Enligt en enkät bland cheferna vid social- och hälsovårdsverket i sep-
tember 2016 hade 41 procent av dem utnyttjat erfarenhetsexperter i 
syfte att utveckla enhetens verksamhet eller producera en tjänst. Erfa-
renhetsexperter utbildas av Polli ry (Huvudstadsregionens Närstående-
vårdare och Vänner rf) och staden har samarbetat med föreningen. In-
om tjänsterna för handikappade arbetar erfarenhetsexperterna i kli-
entråden.
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Helsingfors stad har för avsikt att öka invånarnas delaktighet på många 
olika sätt och ta hänsyn till helsingforsarnas kunskaper i att utveckla 
tjänsterna och därigenom öka användarorienteringen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mari Rantasen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto
3 Vammaisneuvoston lausunto 10.11.2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 148

HEL 2016-010121 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Rantasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 317

HEL 2016-010121 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kokemusasi-
antuntijoiden käyttöä omaishoitajien palveluiden kehittämisessä koske-
vasta valtuutettu Mari Rantasen ym. aloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston palveluissa tavoitellaan asiakaskokemuk-
sen, palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranta-
mista. Palvelukulttuuria uudistetaan mm. ottamalla käyttöön käyt-
täjälähtöisiä menetelmiä ja luomalla entistä vahvempia osallisuusraken-
teita. Vuosittain seurataan asiakaskokemuksen kehittymistä eri kanavi-
en kautta. Sekä asiakasraatien että kokemusasiantuntijoiden arvioinnit 
ovat yksi keskeisistä kanavista. Kokemusasiantuntijoiden käytön lisäys 
on myös yksi strategisista tavoitteista.

Sosiaali- ja terveysviraston esimiehille osoitettiin syyskuussa kysely, 
jossa kysyttiin mm. kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyä. 41 
prosenttia vastaajista kertoi, että kokemusasiantuntijat osallistuvat toi-
minnan kehittämiseen ja/tai palvelun tuottamiseen heidän yksiköissään. 
Esimerkiksi uusien omaishoitajien kurssille on pyydetty mukaan koke-
musasiantuntija. Kokemusasiantuntijoita on kouluttanut pääkaupunki-
seudulla Polli ry (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry) ja sieltä saadun 
tiedon mukaan kokemusasiantuntijoita on jo hyödynnetty viraston tahol-
ta. Omaishoitajille on Helsingissä 4 alueellista toimintakeskusta ja 
myös niissä on otettu mukaan omaishoitajia kokemusasiantuntijoina. . 
Vammaispalveluissa kokemusasiantuntijoita on koottu asiakasraadeik-
si. Ensimmäinen toimintavuosi on tuottanut jo paljon hyödyllistä tietoa. 
Asiakasraatien avulla on esimerkiksi voitu kehittää yksiköiden toimin-
nan sisältöä käyttäjälähtöisesti.

Helsingin kaupunki vahvistaa kuntalaisten osallisuutta monin eri tavoin. 
On tärkeää ottaa huomioon helsinkiläisten osaaminen palveluja kehitet-
täessä ja lisätä sitä kautta lisätä käyttäjälähtöisyyttä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Mitä tarkoituksenmukaisemmin palvelut ovat käyttäjilleen sujuvia ja 
vastaavat koettua tarvetta, sen paremmin ne kaventavat terveys- ja hy-
vinvointieroja. Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen ja palvelujen suun-
nittelussa mukaan ottaminen on tärkeää osallisuuden ja palvelun jatku-
van parantamisen kannalta."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkko Excell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73867

pirkko.excell(a)hel.fi
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§ 154
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-002537, 2017-002538, 2017-002539, 2017-002540, 2017-002535, 2017-002533, 2017-002534, 2017-
002536

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om fler sommar-
jobb för ungdomar

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ungdomsarbete

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större anslag för 
sociala tjänster och utkomststöd 

 Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om icke-brådskan-
de hälsovårdstjänster baserade på hälso- och sjukvårdslagen

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om trafik på spårvagnslin-
je 1 under kvällar och veckoslut

 Motion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om kartläggning av loka-
ler för Sophie Mannerheimin koulu

 Motion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om en skejtboardramp i 
Kvarnbäcken

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om agilityplaner och 
områden för hundaktiviteter i Helsingfors

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153 ja 154 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 138, 139 ja 140 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 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
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. 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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 141 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu vi-

ranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-
sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi.

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 289 (296)
Kaupunginvaltuusto

01.03.2017

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 
och 154 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

138, 139 och 140 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

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

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 
fram offentligt.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

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.
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Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 291 (296)
Kaupunginvaltuusto

01.03.2017

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

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

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

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

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

Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

141 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra myndighe-

ter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område 

den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område 
där sammanslutningen är verksam

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

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

En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär an-
ses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

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

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

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

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

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

gäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handlingen av ärendet.

Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
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 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 295 (296)
Kaupunginvaltuusto

01.03.2017

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

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Tuuli Kousa
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Pia Pakarinen Mika Raatikainen

Laura Finne-Elonen Dan Koivulaakso

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.03.2017.

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads registra-
torskontor (Norra esplanaden 11-13) 10.03.2017.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


